
 
 

 
 

 
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

Н А К А З 
 

28.03.2012                                                                                  № 107 

 

 

 

Про проведення звітного концерту  

дитячих художніх колективів навчальних  

закладів міста Києва в Національній опері  

України імені Тараса Шевченка 

 

 

На виконання Плану роботи Головного управління освіти і науки на 

2012 рік, за підсумками міського фестивалю-конкурсу в рамках 

Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси», 

проведеного у березні-квітні 2012 року, з метою заохочення і 

популяризації кращих дитячих художніх колективів навчальних закладів 

міста Києва та окремих виконавців, переможців міських, всеукраїнських і 

міжнародних мистецьких заходів 

 

Н А К А З У Ю: 
 

1. Провести 28 квітня 2012 року звітний концерт дитячих художніх 

колективів навчальних закладів міста Києва «На крилах творчості» в 

Національній опері України імені Тараса Шевченка.  

 

2. Відділу дошкільної та позашкільної освіти Головного управління освіти 

і науки (Бабінець С.І.), Київському Палацу дітей та юнацтва                 

(Дахнов С.Л.) забезпечити проведення репетицій та концерту спільно з 

режисерською групою Національної опери України імені Тараса 

Шевченка. 

 

3. Київському Палацу дітей та юнацтва (Дахнов С.Л.) забезпечити 

підготовку та виготовлення програми концерту. 

 

 



4. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних 

адміністрацій, директору Київського Палацу дітей та юнацтва           

Дахнову С.Л.: 

 

4.1. Забезпечити участь дитячих художніх колективів навчальних 

закладів міста та окремих виконавців у репетиціях і концерті 

відповідно до списку творчих колективів, які визначені за 

підсумками проведення міського фестивалю-конкурсу. 

 

4.2. Призначити відповідальних за життя, здоров’я дітей у дорозі та під 

час проведення репетицій і концерту. 

 

4.3. Провести цільовий інструктаж з охорони праці з керівниками груп 

дітей, які беруть участь у репетиціях та концерті, з обов’язковим 

записом у журналі реєстрації інструктажів. 

 

4.4. Провести цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності з учнями, 

які беруть участь у репетиціях та концерті з обов’язковим записом у 

журналі реєстрації інструктажів.  

 

5. Заступнику начальника Головного управління освіти і науки - 

начальнику управління економіки і фінансів Олефіренко Н.М. та 

головному бухгалтеру Кучеренко І.О. профінансувати витрати на 

проведення звітного концерту дитячих художніх колективів навчальних 

закладів міста в Національній опері України за рахунок коштів, 

передбачених у бюджеті 2012 року на загальноміські заходи, згідно з 

кошторисом (додаток 1). 

 

6. Відділу матеріально-технічного та інформаційно-комп’ютерного 

забезпечення Головного управління освіти і науки (Баглай Ю.Г.) 

здійснити інформаційне забезпечення підготовки та проведення 

концерту. 

 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 

начальника Головного управління освіти і науки Челомбітько В.Ю. 

        

 

 

        Начальник             В. Горюнова 

 

 

 

 

 
 


