
 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА 

СПОРТУ 

Н А К А З 
 

08.01.2013                                                                                    № 26 

 

 

Про проведення VІІІ міського фестивалю - 

конкурсу дитячих театральних колективів  

навчальних закладів  м. Києва «Срібне джерело» 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 09 серпня         

2002 року № 457 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський 

фестиваль дитячої та юнацької творчості «Чисті роси», Плану роботи 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2013 рік, з метою 

виховання дітей та молоді засобами мистецтва, виявлення і підтримки 

кращих дитячих та юнацьких театральних колективів  

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Провести VІІІ міський фестиваль-конкурс дитячих театральних 

колективів навчальних закладів м. Києва «Срібне джерело» у лютому – 

травні 2013 року (далі – фестиваль-конкурс).  

   

2. Затвердити персональний склад організаційного комітету та журі             

VІІІ міського фестивалю-конкурсу дитячих театральних колективів 

навчальних закладів м. Києва «Срібне джерело». 

 

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

організаційно-методичне забезпечення проведення фестивалю-конкурсу. 

 

4. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних 

адміністрацій: 
 



4.1. Забезпечити проведення районних етапів фестивалю-конкурсу. 
 

4.2. Направити переможців районних етапів фестивалю-конкурсу для 

участі у міському етапі. 
 

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

під час проведення фестивалю-конкурсу. 
 

4.4. Провести цільовий інструктаж з керівниками і супроводжуючими 

з охорони праці та з учнями з безпеки життєдіяльності з 

обов’язковим записом у журналах реєстрації інструктажів. 

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 

заступника директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) Челомбітько В.Ю. 

 

 

    Директор Департаменту                                      О. Добровольська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подання: 

 

Перший заступник директора 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту            В. Челомбітько 

 

 

Погоджено: 

 

Начальник відділу  

правового забезпечення            Л. Біба 

 

 

Виконавець 

головний спеціаліст відділу  

позашкільної освіти                                                                 Г. Тодосова 
 



 
Додаток 1 

до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту  

виконавчого  органу Київської міської ради  

(Київської міської державної адміністрації) 

від ”___”__________2013 р. №___ 

 

 

Склад організаційного комітету 

VІІІ міського фестивалю-конкурсу дитячих театральних 

колективів навчальних закладів  м. Києва «Срібне джерело» 

(лютий – травень 2013 року) 

 

 
Голова оргкомітету 

 Челомбітько Вікторія Юріївна, перший заступник директора 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

 Заступник голови оргкомітету 

 

 Дахнов Сергій Леонідович, директор Київського Палацу дітей та юнацтва  

 

 Члени оргкомітету: 

 

 Клименко Олена Володимирівна, заступник директора Київського Палацу 

дітей та юнацтва 

 

 Кузнєцова Олена Дмитрівна, завідуюча відділом художньої творчості 

Київського Палацу дітей та юнацтва  

  

 Сенчук Андрій Павлович, художній керівник та режисер народного 

художнього колективу театру «Inkunabula» Київського Палацу дітей та 

юнацтва, голова методоб’єднання керівників дитячих театральних 

колективів навчальних закладів м. Києва 

 

 

 

    Директор Департаменту         О. Добровольська 

 

 

 

 

 



 

 
Додаток 2 

до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту  

виконавчого  органу Київської міської ради  

(Київської міської державної адміністрації) 

від ”___”__________2013 р. №___ 

 

 

Склад журі 

VІІІ міського фестивалю-конкурсу дитячих театральних 

колективів навчальних закладів  м. Києва «Срібне джерело» 

(березень – травень 2013 року) 

 

 Голова журі  

 

Добровольська Оксана Миколаївна, директор Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

 

 Заступник голови журі 

 

 Дахнов Сергій Леонідович, директор Київського Палацу дітей та 

юнацтва             

  

Члени журі: 

 

 Бабінець Світлана Іванівна, начальник відділу позашкільної освіти 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

кандидат педагогічних наук 

 

 Зимня Валентина Іванівна, професор Київського Національного 

університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, 

народна артистка України (за згодою) 

 

 Комаровська Оксана Анатоліївна, науковий співробітник Інституту 

проблем виховання Академії педагогічних наук України, кандидат 

педагогічних наук (за згодою) 

 

 Краснопєєва Ірина Степанівна, методист відділу художньої творчості 

Київського Палацу дітей та юнацтва 

 

 Кудрявцева Наталія Борисівна, доцент Київського національного 

університету  театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого (за 



згодою) 

 

 Кузнєцова Олена Дмитрівна, завідувач відділу художньої творчості 

Київського Палацу дітей та юнацтва 

 

 Куневич Ірина Володимирівна, заступник директора Київського 

міського будинку вчителя 

 

 Москаленко Людмила Миколаївна, методист науково-методичного 

центру громадського виховання, виховних технологій та позашкільної 

освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського 

міського  педагогічного університету імені Бориса Грінченка 

 

 Петлицька Наталія Миколаївна, методист відділу художньої творчості 

Київського Палацу дітей та юнацтва 

 

 Поволоцький Ілля Якович, завідувач літературною частиною Київського  

державного академічного театру ляльок (за згодою) 

 

 Суханов Анатолій Валерійович, актор театру і кіно, режисер, артист    

Київського театру «Колесо», художній керівник державної театральної 

школи-студії Голосіївського району м. Києва  (за згодою) 

 

 Тодосова Галина Іванівна, головний спеціаліст відділу позашкільної 

освіти Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

 

 Штефан Олександр Федорович, аспірант національного університету  

театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого (за згодою) 

 

 Яблонська Галина Гілярівна, актриса Національного академічного 

драматичного театру ім. Івана Франка, народна артистка України (за 

згодою) 

 

 

 

Перший заступник директора Департаменту            В. Челомбітько 


