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Передмова 
 

Календар містить хронологічний перелік 
пам’ятних подій та ювілейних дат, що стосуються 
життя і діяльності працівників культури Сумщини, 
аматорських колективів та їх керівників, 
функціонування клубних установ та проведення 
культурно-мистецьких заходів. 
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СІЧЕНЬ 
 

02 

 

60 років від дня народження Чоботара Петра 

Олександровича – керівника народних аматорських 

вокальних ансамблів «Полісся», «Криниця», «Калинові 

зорі» Ямпільського районного центру культури та дозвілля 

Ямпільського району Сумської області 

22 

 

50 років від дня народження Жулідової Світлани 

Миколаївни – завідувача Князівського сільського клубу-

філії КЗ «Новослобідський сільський будинок культури» 

Новослобідської об’єднаної територіальної громади 

Конотопського району 

 
 

Упродовж місяця  

 

20 років від часу заснування районного фестивалю фольклорних 

колективів «Різдвяні дзвони», Лебединський район 

10 років від часу започаткування районного конкурсу «Людина 

року», Путивльський район 

 

 
 

ЛЮТИЙ 
 

08 

 

70 років від дня народження Козлової Ніни 

Митрофанівни – майстрині-аматорки з вишивки та 

шиття, село Князівка Новослобідської об’єднаної 

територіальної громади Конотопського району 

20 

 

70 років від дня народження Губаренка Володимира 

Олексійовича – керівника вокального ансамблю 

«Струни серця» КЗ «Охтирський міський центр 

культури і дозвілля» 

25 50 років від дня народження Максимець Галини 

Петрівни – директора Миколаївського сільського 

будинку культури Роменської міської територіальної 

громади 
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БЕРЕЗЕНЬ 

 
01 

 

90 років від дня народження Коноваленко Євдокії 

Андріївни – заслуженої майстрині народної творчості 

України з ткацтва, Кролевецький район 

03 55 років від дня народження Челядіної Галини 

Петрівни – майстрині-аматорки виробів із пластику, 

село Мазівка Новослобідської об’єднаної 

територіальної громади Конотопського району 

06 

 

25 років від часу відкриття Малопавлівського 

сільського будинку культури відділу культури, 

туризму, молоді та спорту Комишанської сільської ради 

Охтирського району 

07 50 років від дня народження Дзекунової Жанни 

Василівни – керівника народного аматорського 

фольклорного колективу «Горюночка» Линівського 

сільського клубу-філії КЗ «Новослобідський сільський 

будинок культури» Новослобідської об’єднаної 

територіальної громади Конотопського району 

08 

 

55 років від дня народження Руденко Тетяни 

Миколаївни – завідувача Сосонського клубу-філії КЗ 

«Охтирський міський центр культури і дозвілля» 

09 

 

50 років від дня народження Гриценко Світлани 

Миколаївни – керівника художнього Мезенівського 

сільського клубу Краснопільської об’єднаної 

територіальної громади 

14 55 років від дня народження Бідної Світлани 

Петрівни – майстрині народного мистецтва України з 

витинанки, членкині Національної спілки майстрів 

народного мистецтва України, заступника голови 

Сумського обласного осередку Національної спілки 

майстрів народного мистецтва України 

22 65 років від дня народження Биваліної Валентини 

Миколаївни – майстрині-аматорки з вишивки, село 

Нова Слобода Новослобідської об’єднаної 

територіальної громади Конотопського району 

24 

 

65 років від дня народження Тютюнника Миколи 

Володимировича – директора КЗ «Коровинський 

центр культури і дозвілля» Коровинської об’єднаної 
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територіальної громади 

26 75 років від дня народження Харитонової Наталії 

Миколаївни – директора КЗ «Шосткинський Центр 

культури і дозвілля» 

28 

 

75 років від дня народження Соломахи Любові 

Іванівни – майстрині-аматорки з ткацтва, 

Кролевецький район 

 
Упродовж місяця 

 

35 років від часу створення та 10 років від часу присвоєння звання 

«народний» аматорському хоровому колективу ветеранів війни, 

праці та військової служби КЗ «Охтирський міський центр культури 

і дозвілля», керівник Олександр Кравченко 

15 років від часу створення народного аматорського фольклорного 

колективу «Журавка» Вільшанського сільський будинок культури 

Вільшанської сільської ради Роменського району, керівник Тамара 

Таран 

15 років від часу створення зразкового аматорського ансамблю 

танцю «Березіль» Чернеччинського сільського клубу 

Краснопільської селищної об’єднаної територіальної громади, 

керівники Тетяна та Юрій Завражні 

 

КВІТЕНЬ 
 

03 

 

60 років від дня народження Руденко Валентини 

Михайлівни – директора Кошарівського сільського 

будинку культури Конотопського району 

12 

 

70 років від дня народження Калмикової Раїси 

Іванівни – заслуженої майстрині народної творчості 

України, майстрині народного мистецтва України з 

художнього ткацтва, членкині Національної спілки 

майстрів народного мистецтва України, Кролевецький 

район 

26 70 років від дня народження Савицької Валентини 

Григорівни – майстрині-аматорки народного 

мистецтва України з художнього ткацтва, членкині 

Національної спілки майстрів народного мистецтва 

України 
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Упродовж місяця 
 

55 років від часу створення зразкового аматорського духового 

оркестру Рябинівського сільського будинку культури-філії КЗ «Центр 

культури та дозвілля» Кириківської селищної ради 

Великописарівського району, керівник Леонід Проценко 

35 років від часу створення сімейного вокального дуету 

Чичерських у складі Марини Зініної та Ірини Балаби Лебединського 

районного будинку культури 

 

ТРАВЕНЬ 
 

06 

 

55 років від дня народження Берлет Людмила 

Іванівна – завідувача Володарського об’єкту 

дозвіллєвої роботи Хотінської об’єднаної 

територіальної громади Сумського району, Сумської 

області 

14 55 років від дня народження Мордоян Олени 

Володимирівни – директора Біловодського сільського 

будинку культури Хотінської об’єднаної територіальної 

громади Сумського району, Сумської області 

20 

 

60 років від дня народження Москаленко Людмили 

Дмитрівни – завідувача філії КЗ Білопільської міської 

ради «Білопільський центр культури і дозвілля 

«Україна» Москаленківський об’єкт дозвіллєвої роботи 

28 

 

35 років від часу відкриття Ширяєвського сільського 

клубу-філії КЗ «Новослобідський сільський будинок 

культури» Новослобідської об’єднаної територіальної 

громади Конотопського району 

30 60 років від дня народження Матросової Надії 

Луківни – завідувача Овлашівського об’єкту 

дозвіллєвої роботи Роменської міської територіальної 

громади 

 
Упродовж місяця 

 

25 років від часу створення народного аматорського фольклорного 

колективу «Комишанське надвечір’я» Комишанського сільського 

будинку культури Комишанської сільської об’єднаної територіальної 

громади Охтирського району, керівник Антоніна Колєснік 
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15 років від часу започаткування районного фестивалю-конкурсу 

вокально-хорового співу «Материна пісня», Путивльський район 

 
 

ЧЕРВЕНЬ 
 

01 45 років від часу відкриття Землянського об’єкту 

дозвіллєвої роботи Краснопільської об’єднаної 

територіальної громади 

03 

 

55 років від дня народження Антошко Валерія 

Олексійовича – звукорежисера КЗ Середино-Будської 

районної ради Сумської області «Середино-Будський 

районний будинок культури» 

15 

 

60 років від дня народження Волошиної Валентини 

Іванівни – завідувача Королівщанського об’єкту 

дозвіллєвої роботи Роменської міської територіальної 

громади 

18 50 років від дня народження Свинаренка В’ячеслава 

Володимировича – директора Рубанського сільського 

клубу-філії КЗ «Коровинський центр культури і 

дозвілля» Коровинської об’єднаної територіальної 

громади 

19 50 років від дня народження Пронікової Ольги – 

майстрині-аматорки з соломоплетіння, Лебединська 

міська об’єднана територіальна громада Сумського 

району 

22 

 

60 років від дня народження Чечель Ніни Іванівни – 

директора КЗ «Вільнослобідський сільський будинок 

культури» Вільнослобідської сільської ради 

Глухівського району 

25 

 

80 років від дня народження Скворцової Тетяни 

Іллівни – учасниці народного фольклорного колективу 

«Горюночка» Линівського сільського клубу-філії КЗ 

«Новослобідський сільський будинок культури» 

Новослобідської об’єднаної територіальної громади 

Конотопського району 
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Упродовж місяця 

 

20 років від часу створення народного аматорського вокального 

ансамблю «Лебедія» Лебединського районного будинку культури, 

керівник Сергій Шульов 

20 років від часу започаткування районного культурно-

мистецького, театралізованого, спортивно-оздоровчого свята 

«Козацькі розваги», Лебединський район 

15 років від часу започаткування районного фестивалю-конкурсу 

дитячої пісні «Дзвіночки Путивльщини», Путивльський район 

 
ЛИПЕНЬ 

 
01 

 

80 років від дня народження Хімана Олексія 

Петровича – керівника народного аматорського 

вокального ансамблю народної пісні КЗ «Районний 

будинок культури» Глухівської районної ради 

01 70 років від дня народження Зайця Миколи 

Єгоровича – завідувача Руднянським сільським клубом 

Середино-Будського району 

04 

 

55 років від дня народження Максименко Наталії 

Вікторівни – майстрині-аматорки з вишивки, учасниці 

любительського об’єднання «Рукомесло» КЗ 

Білопільської міської ради «Білопільський центр 

культури і дозвілля «Україна» 

19 

 

55 років від дня народження Макайди Людмили 

Валентинівни – директора КЗ «Центр культури та 

дозвілля» Кириківської селищної ради 

Великописарівського району 

24 50 років від дня народження Синякової Надії 

Миколаївни – завідувача Ширяєвського сільського 

клубу-філії КЗ «Новослобідський сільський будинок 

культури» Новослобідської об’єднаної територіальної 

громади Конотопського району 

27 

 

50 років від дня народження Гецевич Валентини 

Петрівни – майстрині з художнього ткацтва, члена 

Національної спілки майстрів народного мистецтва 

України Кролевецького району 
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30 

 

65 років від дня народження Зубенка Станіслава 

Олексійовича – художнього керівника Божківського 

сільського будинку культури-філії Центру культури 

Кролевецької міської ради 

 
Упродовж місяця 

 

55 років від часу відкриття філії КЗ Білопільської міської ради 

«Білопільський центр культури і дозвілля «Україна» Павлівського 

сільського будинку культури 

 

СЕРПЕНЬ 
 

04 

 

80 років від дня народження Головченка Івана 

Петровича – українського письменника, прозаїка і 

поета, журналіста, члена Національної спілки 

письменників України, члена Національної спілки 

журналістів України, члена Національної 

Всеукраїнської музичної спілки, лауреата літературних 

премій ім. А. Головка. О. Олеся, почесного 

громадянина міста Білопілля 

12 

 

50 років від дня народження Руденко Світлани 

Володимирівни – директора Зінівського сільського 

будинку культури Путивльського району 

12 

 

65 років від дня народження Бойко Алли Анатоліївни 

– майстрині-аматорки з вишивки бісером, село Мазівка 

Новослобідської об’єднаної територіальної громади 

Конотопського району 

24 

 

75 років від дня народження Бірюкова Віктора 

Олексійовича – акомпаніатора Глухівського міського 

палацу культури 

24 50 років від дня народження Пластун Валентини 

Володимирівни – керівника художнього КЗ 

«Шосткинський Центр культури і дозвілля» 

25 

 

60 років від дня народження Бороденко Валентини 

Степанівни – керівника художнього Тулиголовського 

сільського будинку культури-філії Центру культури 

Кролевецької міської ради 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%97%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0
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Упродовж місяця 
 

60 років від часу відкриття Зінівського сільського будинку 

культури Путивльського району 

35 років від часу створення народного аматорського вокального 

чоловічого ансамблю «Нащадки Томаша» Томашівського 

сільського будинку культури-філії КЗ «Коровинський центр культури 

і дозвілля» Коровинської об’єднаної територіальної громади 

Недригайлівського району, керівник Петро Онопрієнко 

25 років від часу створення вокального ансамблю «Наспів» 

Комишанського сільського будинку культури Комишанської сільської 

об’єднаної територіальної громади Охтирського району, керівник 

Валентина Курило 

15 років від часу присвоєння звання «народний» аматорському 

вокальному ансамблю народної пісні «Терниця» КЗ 

«Коровинський центр культури і дозвілля» Коровинської об’єднаної 

територіальної громади, керівник Світлана Яценко 

 
ВЕРЕСЕНЬ 

 

02 

 

60 років від дня народження Патлах Ніни Федорівни 

– керівника народного аматорського вокального 

ансамблю «Пісенне джерело» Центру культури 

Кролевецької міської ради 

05 

 

50 років від дня народження Компанійської Галини 

Іванівни – директора Грабовського сільського будинку 

культури Краснопільського району 

05 50 років від дня народження Компанійської Галини 

Іванівни – директора Грабовського сільського будинку 

культури Краснопільської об’єднаної територіальної 

громади 

07 

 

55 років від дня народження Курило Валентини 

Степанівни – виконуючої обов’язки директора 

Комишанського сільського будинку культури 

Комишанської сільської об’єднаної територіальної 

громади Охтирського району 

15 

 

55 років від дня народження Мирошниченка Олексія 

Григоровича – керівника художнього Козелянського 

сільського будинку культури Вільшанської сільської 

ради Роменського району 
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16 

 

50 років від дня народження Усика Олексія 

Віталійовича – директора Біловодського сільського 

будинку культури Роменської міської територіальної 

громади 

29 

 

60 років від дня народження Сиротенко Надії 

Іванівни – директора Яблучненського сільського 

будинку культури-філії КЗ «Центр культури та 

дозвілля» Кириківської селищної ради 

Великописарівського району 

30 60 років від дня народження Литвин Валентини 

Григорівни – директора Кириківського селищного 

будинку культури-філії КЗ «Центр культури та 

дозвілля» Кириківської селищної ради 

Великописарівського району 

 
Упродовж місяця 

 

25 років від часу започаткування Міжнародного літературно-

мистецького фестивалю «Кролевецькі рушники», Кролевецький 

район 

15 років від часу створення народного аматорського вокального  

ансамблю народної пісні «Не горюй» Путивльського районного 

будинку культури 

5 років від часу створення вокального ансамблю «Струни серця» 

КЗ «Охтирський міський центр культури і дозвілля», керівник 

Володимир Губаренко 

5 років від часу створення вокального колективу «Гармонія» 

Грабовського сільського будинку культури Краснопільського району, 

керівник Алла Мартиненко 

 
 

ЖОВТЕНЬ 
 

04 50 років від дня народження Білевича Ігоря 

Володимирович – заслуженого майстра народної 

творчості України, майстра народного мистецтва 

України з художньої обробки деревини, члена 

Національної спілки майстрів народного мистецтва 

України, місто Суми 
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05 55 років від дня народження Цікала Сергія 

Миколайовича – керівника народного аматорського 

вокального ансамблю. народної пісні «Хорол» КЗ 

«Центр культури та дозвілля» Липоводолинської 

селищної ради 

10 

 

50 років від дня народження Шабельник Ліни 

Борисівни – художнього керівника Спаського 

сільського будинку культури-філії Центру культури 

Кролевецької міської ради 

19 

 

50 років від дня народження Горобівської Ганни 

Володимирівни – директора Горобівського сільського 

будинку культури Річківської сільської ради 

Білопільського району 

22 75 років від дня народження Валової Валентини 

Олексіївни – майстрині народного мистецтва України з 

художнього ткацтва, членкині Національної спілки 

майстрів народного мистецтва України, Кролевецький 

район 

27 

 

55 років від дня народження Корнієнко Галини 

Валеріївни – майстрині-аматорки з вишивки, учасниці 

любительського об’єднання «Рукомесло» КЗ 

Білопільської міської ради «Білопільський центр 

культури і дозвілля «Україна» 

27 70 років від дня народження Брень Юрія Федоровича 

– акомпаніатора КЗ «Тростянецький районний будинок 

культури» Тростянецької районної ради Сумської 

області 

 
Упродовж місяця 

 

15 років від часу створення вокального ансамблю «Перлина» 

Бобинськьго сільського будинку культури Путивльської міської 

об’єднаної територіальної громади 

10 років від часу створення народний аматорський вокальний 

ансамбль «Журавонька» Скуносівського сільського клубу 

Путивльської міської об’єднаної територіальної громади 

10 років від часу створення зразкового аматорського ансамблю 

танцю «Free danse» Конотопського міського будинку культури 

«Зоряний» 
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ЛИСТОПАД 
 

02 60 років від дня народження Бабенко Наталії 

Володимирівни – майстрині з художньої вишивки, 

членкині Національної спілки майстрів народного 

мистецтва України, місто Суми 

11 65 років від дні народження Позняк Наталії 

Григорівни – майстрині-аматорки з вишивки, з 

виготовлення ляльки-мотанки, учасниці 

любительського об’єднання «Рукомесло» КЗ 

Білопільської міської ради «Білопільський центр 

культури і дозвілля «Україна» 

13 50 років від дні народження Селіни Людмили 

Миколаївни – майстрині-аматорки з прядіння вовни, 

в’язання, село Линове Новослобідської об’єднаної 

територіальної громади Конотопського району 

14 

 

55 років від дня народження Пустовойтової Світлани 

Миколаївни – керівника народного аматорського 

вокального ансамблю «Барви» Путивльського 

районного будинку культури 

14 65 років від дня народження Махортова Володимира 

Михайловича – керівника вокально-інструментального 

ансамблю «Время» Славгородського сільського 

будинку культури та народного аматорського 

фольклорного колективу «Щегольок» 

Верхньопожнянського сільського будинку культури 

Краснопільської селищної об’єднаної територіальної 

громади 

15 

 

60 років від дня народження Винниченка Григорія 

Федоровича – керівника фольклорного ансамблю 

«Калина» Річківського сільського будинку культури 

Річківської сільської ради Білопільського району 

16 55 років від дня народження Товстики Наталії 

Андріївни – директора Бистрицького сільського 

будинку культури-філії Центру культури Кролевецької 

міської ради 

16 60 років від дня народження Савінкіної Любові 

Василівни – майстрині-аматорки з художньої вишивки 

бісером, в’язання спицями та гачком, село Бунякине 

Новослобідської об’єднаної територіальної громади 

Конотопського району 
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19 

 

60 років від дня народження Нетечи Світлани 

Петрівни – методиста КЗ «Районний будинок 

культури» Глухівської районної ради 

22 50 років від дня народження Щербакової Валентини 

Федорівни – майстрині-аматорки з вишивки та 

в’язання, село Линове Новослобідської об’єднаної 

територіальної громади Конотопського району 

25 

 

65 років від дня народження Зайцева Олександра 

Миколайовича – майстра-аматора різьби по дереву, 

село Привілля Глухівського району 

 
 

Упродовж місяця 
 

65 років від часу відкриття КЗ Конотопський міський будинок 

культури «Зоряний» 

60 років від часу відкриття Боромлянського сільського будинку 

культури Боромлянської об’єднаної територіальної громади 

60 років від часу відкриття Семенівського сільського будинку 

культури-філії КЗ «Центр культури та дозвілля» Липоводолинської 

селищної ради 

25 років від часу присвоєння звання «народний» аматорському 

вокальному ансамблю «Світанок» КЗ «Центр культури та дозвілля» 

Липоводолинської селищної ради, керівник Людмила Орєхова 

20 років від часу створення народного аматорського вокального 

ансамблю «Надія» Путивльського районного будинку культури, 

керівник Ірина Сахарова 

10 років від часу відкриття Музею кролевецького ткацтва 

Кролевецької міської ради 

5 років від часу створення вокального тріо «Любисток» 

Сафонівського центру дозвілля Путивльської об’єднаної 

територіальної громади 

 

 
ГРУДЕНЬ 

 

02 

 

60 років від дня народження Лущан Катерини 

Василівни – завідувача Правдюківського сільського 

клубу Роменської міської територіальної громади 
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04 

 

55 років від дня народження Вініченко Катерини 

Леонідівни – майстрині-аматорки з паперо- та 

лозоплетіння, учасниці любительського об’єднання 

«Рукомесло» КЗ Білопільської міської ради 

«Білопільський центр культури і дозвілля «Україна» 

04 50 років від дня народження Фесенко Ірини – 

майстрині-аматорки з вишивки, Ямпільська селищна 

об’єднана територіальна громада Шосткинського 

району Сумської області 

08 

 

70 років від дня народження Кравченка Анатолія 

Івановича – керівника народного аматорського 

вокального ансамблю «Зорецвіт» та художнього 

керівника КЗ Великописарівської районної ради 

Великописарівського районного будинку культури 

13 55 років від дня народження Корнуха Юрія 

Петровича – художнього керівника Мокиївського 

сільського будинку культури Роменської міської 

територіальної громади 

24 

 

50 років від дня народження Трусенко Ірини 

Віталіївни – керівника народного аматорського 

ансамблю танцю «Зодіак» Алтинівського сільського 

будинку культури-філії Центру культури Кролевецької 

міської ради 

26 60 років від дня народження Ількун Любові Іванівни 

– директора Гречкинського сільського будинку 

культури-філії Центру культури Кролевецької міської 

ради 

27 

 

55 років від дня народження Клець Ганни Іванівни – 

художнього керівника Рябинівського сільського 

будинку культур-філії КЗ «Центр культури та дозвілля» 

Кириківської селищної ради Великописарівського 

району 

35 35 років від часу відкриття Хмелівського сільського 

будинку культури Краснопільської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

31 50 років від дня народження Мягких Олени 

Миколаївни – майстрині-аматорськи з бісероплетіння, 

село Студенок Глухівського району 
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Упродовж місяця 

 

30 років від часу створення та 20 років від часу присвоєння звання 

«народний» аматорському вокальному жіночому ансамбль 

«Поліські зорі» КЗ Середино-Будської районної ради Сумської 

області «Середино-Будський районний будинок культури», керівник 

Віра Безкоровайна 

 
УПРОДОВЖ РОКУ 

 
75 років з часу створення народного аматорського хорового 

колективу КЗ «Недригайлівський центр культури і дозвілля 

Недригайлівської селищної ради Сумської області», керівник 

Тетяна Токмань 

70 років з часу відкриття КЗ «Уздицький сільський будинок 

культури» Уздицької сільської ради Глухівського району 

65 років від часу створення народного аматорського хорового 

колективу Кровненського сільського будинку культури 

Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади Сумського 

району, керівник Олександра Біловол 

60 років від часу відкриття Локнянського сільського будинку 

культури-філії Центру культури Кролевецької міської ради 

55 років від часу відкриття Рябинівського сільськогой будинку 

культури-філії КЗ «Центр культури та дозвілля» Кириківської 

селищної ради Великописарівського району 

55 років з часу відкриття КЗ «Полошківський сільський будинок 

культури» Полошківської сільської ради Глухівського району 

50 років від часу відкриття Яганівського сільського будинку 

культури-філії КЗ «Центр культури та дозвілля» Липоводолинської 

селищної ради 

50 років від часу присвоєння звання «народний» аматорському 

хоровому колективу Старосільського сільського будинку культури 

Нижньосироватської сільської об’єднаної територіальної громади 

Сумського району, керівник заслужений працівник культури України 

Василь Деркач 

50 років від часу створення народного аматорського 

інструментального ансамблю «Єзуч» Грузчанського сільського 

будинку культури Кириківської селищної об’єднаної територіальної 

громади Великописарівського району, керівник Владислав Бабич 
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45 років від часу відкриття Мутинського сільського будинку 

культури-філії Центру культури Кролевецької міської ради 

45 років від часу створення народного аматорського ансамблю 

танцю «Барви» Токарівського сільського будинку культури 

Бездрицької сільської ради, керівник – заслужений працівник культури 

України Надія Пархоменко 

45 років від часу створення народного аматорського вокального 

чоловічого ансамблю КЗ Буринської районної ради «Буринський 

районний будинок культури», керівник Андрій Козирь 

45 років від часу створення народного аматорського вокального 

жіночого ансамблю «Вербиченька» КЗК «Зноб-Новгородський 

Центр культури і дозвілля» Зноб-Новгородської селищної ради 

Середино-Будського району, керівник Олена Сенченко 

45 років від часу створення народного аматорського хорового 

колективу Косівщинського сільського будинку культури Сумського 

району, керівник Сергій Горовий 

40 років від часу створення народного аматорського фольклорного 

колективу Мутинського сільського будинку культури-філії Центру 

культури Кролевецької міської ради 

40 років від часу створення народного аматорського вокального 

жіночого ансамблю «Калинонька» Кузьківського сільського будинку 

культури Конотопського району, керівник Костянтин Садівничий 

35 років від часу присвоєння звання «народний» аматорському 

вокальному ансамблю «Реутинчанка» Реутинського сільського 

будинку культури-філії Центру культури Кролевецької міської ради, 

керівник Галина Гурина 

35 років від часу створення народного аматорського фольклорного 

колективу «Берегиня» Ширяєвського сільського клубу-філії КЗ 

«Новослобідський сільський будинок культури» Новослобідської 

об’єднаної територіальної громади Конотопського району, керівник 

Валентина Тиховська 

35 років від часу створення народного аматорського вокального 

ансамблю української пісні «Сусідка» Малопавлівського сільського 

будинку культури Комишанського сільського будинку культури 

Комишанської об’єднаної територіальної громади Охтирського 

району, керівник Тетяна Коряк 

35 років від часу створення народного аматорського духового 

оркестру «Сумське вище училище мистецтв і культури 

ім. Д.С. Бортнянського» Комунальний вищий навчальний заклад 

Сумської обласної ради, керівник Володимир Гришин 
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35 років від часу створення народного аматорського театру  

«Фантазія» Липоводолинського центру культури і дозвілля 

30 років від часу присвоєння звання «народний» аматорському 

ансамблю пісні і танцю «Горлиця» КЗ «Центр культури і дозвілля» 

Чернеччинської сільської ради Охтирського району, керівники – Іван 

Кандауров та Клавдія Кравченко 

30 років від часу створення та 25 років від часу присвоєння звання  

«народний» аматорському вокальному ансамблю народної пісні КЗ 

«Районний будинок культури» Глухівської районної ради 

30 років від часу присвоєння звання «народний» аматорському 

вокальному ансамблю української пісні Рогинського сільського 

клубу Роменського району 

30 років від часу присвоєння звання «народний» аматорському 

хоровому колективу Миколаївського сільського будинку культури 

Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади Сумського 

району, керівник Олександр Котьолкін 

30 років від часу створення зразкового аматорського ансамблю 

танцю «Перлина» КЗ Буринської районної ради «Буринський 

районний будинок культури», керівник Олена Ларінцева 

30 років від часу присвоєння звання «народний» аматорському 

ансамблю народного танцю «Іскринка» Верхньосироватського 

сільського будинку культури Верхньосироватської сільської 

об’єднаної територіальної громади, керівник Галина Голома 

30 років від часу присвоєння звання «зразковий» аматорському 

театру КЗ Буринської районної ради «Буринський районний будинок 

культури, керівник Вікторія Рябоконь 

30 років від часу створення народного аматорського фольклорного 

колективу «Самбірянка» Великописарівського сільського будинку 

культури, керівник Інна Нечипуренко 

30 років від часу створення народного аматорського фольклорного 

колективу «Перевесло» Лантратівського сільського будинку 

культури  Чупахівської селищної об’єднаної територіальної громади 

Охтирського району, керівник Олександра Хоменко 

25 років від часу створення народного аматорського молодіжного 

театру «Пілігрим» КЗ «Районний будинок культури» Глухівської 

районної ради, керівник Ірина Ільясова 

25 років від часу присвоєння звання «народний» аматорському 

вокальному ансамблю народної пісні КЗ «Районний будинок 

культури» Глухівської районної ради, керівник Олексій Хіман 

25 років від часу створення та 15 років від часу присвоєння звання 
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«народний» аматорській вокальній студії Глухівського міського 

палацу культури, керівник Тетяна Карпенко 

25 років від часу присвоєння звання «народний» аматорському 

хоровому колективу КЗ «Центр культури і дозвілля» Чернеччинської 

сільської ради Охтирського району 

25 років від часу присвоєння звання «народний» аматорському 

вокальному ансамблю «Чарівниці» Ображіївського сільського 

будинку культури-філії КЗ «Шосткинський центр культури і дозвілля», 

керівник Євгеній Нечипоренко 

25 років від часу створення народного аматорського фольклорного 

колективу «Слобожани» Грунського сільського будинку культури 

Грунської сільської об’єднаної територіальної громади Охтирського 

району, керівник Жанна Бова 

20 років від часу створення народного аматорського фольклорного 

колективу «Колос» КЗ «Новослобідський сільський будинок 

культури» Новослобідської об’єднаної територіальної громади 

Конотопського району, керівник Наталія Шаповалова 

20 років від часу створення аматорського вокального ансамблю 

«Зорепад» Кіндратівського сільського будинку культури Хотінської 

об’єднаної територіальної громади Сумського району, Сумської 

області 

20 років від часу створення зразкового аматорського вокального 

ансамблю «Шкільні роки» КЗ Буринської районної ради 

«Буринський районний будинок культури», керівник Наталія Сомова 

20 років від часу створення народного аматорського вокального 

чоловічого ансамблю «Розмай» КЗ «Недригайлівський центр 

культури і дозвілля Недригайлівської селищної ради Сумської 

області», керівник Світлана Бузова 

20 років від часу створення та 15 років від часу присвоєння звання 

«народний» аматорському хоровому колективу ветеранів війни та 

праці Лебединського міського центру культури і дозвілля, керівник 

Надія Деменко 

15 років від часу присвоєння звання «народний» аматорському  

вокальному ансамблю народної пісні «Старушки-веселушки та 

дідочки-парубочки» Путивльського районного будинку культури 

15 років від часу присвоєння звання «народний» фольклорному 

колективу «Берюшок» Руднєвського сільського будинку культури 

Путивльського району 

15 років від часу створення народного аматорського фольклорного 

колективу «Горюночка» Линівського сільського клубу-філії КЗ 
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«Новослобідський сільський будинок культури» Новослобідської 

об’єднаної територіальної громади Конотопського району, керівник 

Жанна Дзекунова 

15 років від часу створення народного аматорського вокального 

ансамблю «Унісон» Роменського міського будинку культури, 

керівник Володимир Столяренко 

15 років від часу створення аматорського танцювального 

колективу «Барвінчата» КЗ «Новослобідський сільський будинок 

культури» Новослобідської об’єднаної територіальної громади 

Конотопського району, керівник Яніна Гудімова 

15 років від часу присвоєння звання «народний» аматорському 

вокальному ансамблю сучасної та народної пісні «Зорецвіт» 
Роменського міського будинку культури, керівник Тетяна Литвиненко 

15 років від часу відкриття Линівського сільського клубу-філії КЗ 

«Новослобідський сільський будинок культури» Новослобідської 

об’єднаної територіальної громади Конотопського району 

15 років від часу присвоєння звання «зразковий» аматорського 

вокальному ансамблю естрадного співу «Флеш» КЗ «Центр 

культури і дозвілля» Чернеччинської сільської ради Охтирського 

району, керівник Ірина Дьяченко 

15 років від часу присвоєння звання «народний» аматорському 

вокальному ансамблю народної пісні «Родослав» КЗ «Центр 

культури і дозвілля» Чернеччинської сільської ради Охтирського 

району, керівник Надія Йосипок 

15 років від часу присвоєння звання «народний» аматорському 

вокальному жіночому ансамблю «Берегиня» КЗ «Есманський 

міський будинок культури» Есманської селищної ради, керівник 

Тетяна Дзекелева 

15 років від часу присвоєння звання «народний» аматорському 

вокальному жіночому ансамблю «Берізонька» КЗ Березівської 

сільської ради «Березівський центр культури і дозвілля», керівник Віра 

Дзюбан 

15 років від часу створення народного аматорського вокального 

чоловічого ансамблю «Єзуч» Конотопського районного будинку 

культури, керівник Костянтин Садівничий 

15 років від часу присвоєння звання «народний» аматорському 

вокальному ансамблю народної пісні «Хуторяни» Рибальського 

сільського будинку культури Грунської сільської об’єднаної 

територіальної громади Охтирського району 
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15 років від часу присвоєння звання «народний» аматорському 

вокальному ансамблю «Ветеранські голоси» КЗ «Роменський 

районний організаційно-методичний центр культури і мистецтв» 

Роменської районної ради, керівник Володимир Момот 

15 років від часу присвоєння звання «народний» аматорському 

вокальному ансамблю «Калинові зорі» Ямпільського районного 

центру культури та дозвілля Ямпільської районної райди Сумської 

області 

15 років від часу присвоєння звання «народний» аматорському 

вокальному чоловічому ансамблю Глухівського міського палацу 

культури, керівник Сергій Іванченко 

15 років від часу присвоєння звання «народний» аматорському 

вокальному ансамблю Глухівського міського палацу культури, 

керівник Сергій Новображний 

15 років від часу присвоєння звання «народний» аматорському 

вокальному ансамблю української пісні «Калина» КЗ «Охтирський 

міський центр культури і дозвілля», керівник заслужений працівник к 

культури України Катерина Макаренко 

15 років від часу присвоєння звання «народний» аматорському 

ансамблю бального танцю «Грація» Лебединського районного 

будинку культури, керівник Марія Буркотенко 

15 років від часу присвоєння звання «народний» аматорському 

ансамблю танцю «Сузір’я» Малопавлівського будинку культури 

Комишанської сільської об’єднаної територіальної громади, керівник 

Олександр Гапон 

15 років від часу присвоєння звання «народний» аматорському 

ансамблю танцю «Дарунок» КЗ «Шосткинський районний будинок 

культури» Шосткинської районної ради, керівник Лариса Бонько  

15 років від часу присвоєння звання «народний» аматорському 

ансамблю танцю «Альянс» Ямпільського районного центру культури 

та дозвілля Ямпільської районної ради Сумської області, керівник 

Олена Коваленко 

15 років від часу присвоєння звання «народний» аматорському 

ансамблю танцю «Віват» Роменського міського будинку культури 

15 років від часу створення народного аматорського 

інструментального ансамблю «Козацькі музики» 

Липоводолинського центру культури і дозвілля, керівник Юлія 

Романюк  

15 років від часу присвоєння звання «народний» аматорському 

фольклорному колективу Обложківського сільського будинку 
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культури КЗ Березівської сільської ради «Березівський центр культури 

і дозвілля», керівник Світлана Потапенко 

10 років від часу створення любительського об’єднання «Душі 

Роменської криниця» Роменського міського будинку культури, 

керівник Катерина Рубаник 

10 років від часу створення любительського об’єднання «Народна 

скринька» КЗ «Новослобідський сільський будинок культури» 

Новослобідської об’єднаної територіальної громади Конотопського 

району, керівник Наталія Шаповалова 

10 років від часу створення аматорського вокального ансамблю 

«Вербиченька» Манухівського сільського клубу-філії КЗ 

«Новослобідський сільський будинок культури» Новослобідської 

об’єднаної територіальної громади Конотопського району, керівник 

Лідія Кіктева 

10 років від часу створення аматорського дитячого вокального 

ансамблю «Дзвіночки» Манухівського сільського клубу-філії КЗ 

«Новослобідський сільський будинок культури» Новослобідської 

об’єднаної територіальної громади Конотопського району, керівник 

Оксана Ковальова 

10 років від часу створення любительського об’єднання 

«Квітникарство» філії Манухівського сільського клубу-філії КЗ 

«Новослобідський сільський будинок культури» Новослобідської 

об’єднаної територіальної громади Конотопського району, керівник 

Оксана Ковальова 

10 років від часу присвоєння звання «народний» аматорському 

хоровому колективу Сіннівського сільського будинку культури 

Миропільської сільської об’єднаної територіальної громади 

Краснопільського району 

10 років від часу присвоєння звання «народний» аматорському 

вокальному ансамблю «Яворина» КЗ «Шосткинський районний 

будинок культури» Шосткинської районної ради 

10 років від часу створення зразкової аматорської студії 

декоративно-прикладного мистецтва «Кольоровий світ» КЗ 

«Шосткинський районний будинок культури» Шосткинської районної 

ради, керівник Анна Воронець 
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