
ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 
 

 

Почесне звання "Заслужений працівник культури 

України" надається Президентом України.  

Присвоюється працівникам культурно-освітніх 

закладів, театрально-концертних і циркових організацій, 

редакцій, видавництв, підприємств поліграфії, кінофікації, 

архівів, охорони пам'яток історії та культури, 

туристично-екскурсійних установ і організацій, 

активістам культурологічних громадських організацій і 

товариств, учасникам професійних та аматорських 

художніх колективів, іншим працівникам культури за 

вагомий внесок у розвиток духовної культури, 

популяризацію у світі культурно-мистецької спадщини 

України. 

Попередник нагороди – звання "Заслужений 

працівник культури Української РСР". 
 

1987 

За активну участь у мобілізації трудящих на виконання завдань господарського і соціально-

культурного будівництва присвоєно: 

СЕМЕНОВУ Володимиру Сергійовичу – доц. ХЮІ. 

____________________________________________________________________________________ 
 Про присвоєння пропагандистам почесного звання Заслуженого працівника культури 

Української РСР : Указ Президії Верхов. Ради України від 20 листоп. 1987 р. № 4967-ХІ. 
Відомості Верховної Ради УРСР. 1987. № 48. Ст. 999. 

 

1998 

За вагомий особистий внесок у розвиток української культури і мистецтва, високий 

професіоналізм присвоєно: 

ШЕРДІЦУ Костянтину Костянтиновичу
1
 – нач. упр. виконкому Харків. міськради. 

_______________________________________________________________________________ 
 Про відзначення нагородами України працівників культури і мистецтва : Указ Президента 

України від 5 лют. 1998 р. № 82/98 // Законодавство України : інформ.-пошук. система / 
Верхов. Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/82/98#Text (дата 
звернення: 10.11.2021).  

 

2000 

За вагомі досягнення в галузі мистецтва і культури, високий професіоналізм присвоєно: 

КУРОЧЦІ Юлії Анатоліївні – артистці квартету бандуристок "Купава" НЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

СЛЮСАРЕНКО Олені Олександрівні – артистці квартету бандуристок "Купава" НЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

СЛЮСАРЕНКО Тетяні Олександрівні – артистці квартету бандуристок "Купава" НЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

ТАРАН Тетяні Семенівні – артистці квартету бандуристок "Купава" НЮАУ ім. Ярослава 

Мудрого. 

_______________________________________________________________________________ 
 Про нагородження діячів культури і мистецтва : Указ Президента України від 17 листоп. 

2000 р. № 1246/2000 // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верхов. Рада 
України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1246/2000#Text (дата звернення: 

                                                 
1
 Шердіц К. К. – ген. дир., худож. керівник Культур.-просвітн. центру "Палац студентів" НЮАУ ім. Ярослава 

Мудрого (працює з 2004 р.). 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/476/2001
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/476/2001
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/82/98#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1246/2000#Text


10.11.2021).  
 

2007 

За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний і культурний 

розвиток України, вагомі досягнення у трудовій діяльності, багаторічну сумлінну працю та з 

нагоди річниці підтвердження всеукраїнським референдумом 1 грудня 1991 року Акта 

проголошення незалежності України присвоєно: 

ГАЛЕНКУ Ігорю Леонідовичу – голов. режисерові Культур.-просвітн. центру "Палац 

студентів" НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. 

_______________________________________________________________________________ 
 Про відзначення державними нагородами України : Указ Президента України від 

28 листоп. 2007 р. № 1162/2007. Урядовий кур'єр. 2007. 12 груд. (№ 233). 
 Те саме // Президент України : офіц. інтернет-представництво.  

URL: http://www.president.gov.ua/documents/11622007-6734 (дата звернення: 10.11.2021). 
 Те саме // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верхов. Рада України.  

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1162/2007#Text (дата звернення: 10.11.2021).  
 

2014 

За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю 

присвоєно: 

ПОКЛОНСЬКІЙ Ользі Ігорівні – керівникові телецентру НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 

_______________________________________________________________________________ 
 Про відзначення державними нагородами України з нагоди 23-ї річниці підтвердження 

всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 
1991 року : Указ Президента України від 1 груд. 2014 р. № 900/2014. Офіційний вісник 
Президента України. 2014. № 47. Ст. 2021. 

 Те саме // Президент України : офіц. інтернет-представництво. 
URL: http://www.president.gov.ua/documents/9002014-18053 (дата звернення: 10.11.2021). 

 Те саме // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верхов. Рада України.  
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/900/2014#Text (дата звернення: 10.11.2021). 
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