
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

Н А К А З 
 

 

12.02.2014            № 72 

 

 

 

Про проведення міського фестивалю-конкурсу  

дитячої художньої творчості та міської виставки 

дитячої творчості з образотворчого,  

декоративно-ужиткового мистецтва та художніх ремесел  

навчальних закладів міста Києва «Чисті роси»  

 

 

 Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 09 серпня 2002 

року № 457 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський фестиваль дитячої 

та юнацької творчості «Чисті роси», Положення про Всеукраїнський фестиваль 

хорового мистецтва «Співає юність України», Департаменту освіти і науки, молоді 

та спорту виконавчого органу Київської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 10 лютого 2014 року № 60 «Про затвердження складу 

оргкомітету та журі міських фестивалів, конкурсів дитячої художньої творчості 

навчальних закладів міста Києва у 2014 році», плану роботи Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту на 2014 рік, з метою художньо-естетичного виховання, 

духовного розвитку учнівської молоді засобами мистецтва, виявлення, підтримки, 

стимулювання та заохочення кращих дитячих художніх колективів навчальних 

закладів міста Києва, окремих виконавців, підвищення рівня їх майстерності, 

удосконалення форм, методів і засобів естетичного розвитку учнівської та 

студентської молоді, сприяння участі переможців міських фестивалів та конкурсів 

у всеукраїнських і міжнародних мистецьких заходах 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Провести в 2014 році: 

– міський фестиваль-конкурс дитячої художньої творчості навчальних закладів 

міста Києва «Чисті роси» згідно з графіком проведення районних оглядово-

конкурсних концертів дитячих художніх колективів та окремих виконавців 

(березень – квітень); 



– міську виставку дитячої творчості з образотворчого, декоративно-ужиткового 

мистецтва та художніх ремесел навчальних закладів «Чисті роси» (березень – 

квітень); 

 

2. Київському Палацу дітей та юнацтва (Заруцька Л. С.) здійснити організаційно-

методичне забезпечення проведення міського фестивалю-конкурсу дитячої 

художньої творчості та міської виставки дитячої творчості з образотворчого, 

декоративно-ужиткового мистецтва та художніх ремесел навчальних закладів міста 

Києва «Чисті роси», скласти графіки їх проведення та направити до управлінь 

освіти районних в місті Києві державних адміністрацій й забезпечити роботу журі 

зазначених міських мистецьких заходів. 

 

3. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій:  

3.1. Забезпечити участь дитячих творчих колективів навчальних закладів та 

окремих виконавців у міському фестивалі-конкурсу дитячої художньої 

творчості та міській виставці дитячої творчості з образотворчого, декоративно-

ужиткового мистецтва та художніх ремесел навчальних закладів міста Києва 

«Чисті роси». 

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

проведення заходів. 

3.3. Забезпечити проведення цільового інструктажу з керівниками і 

супроводжуючими з охорони праці та з учнями з безпеки життєдіяльності з 

обов’язковим записом у журналах реєстрації інструктажів. 

 

4. Заступникові директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

Саввіну С. С. забезпечити фінансування витрат, пов’язаних із проведенням 

міського фестивалю-конкурсу дитячої художньої творчості та міській виставці 

дитячої творчості з образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва та 

художніх ремесел навчальних закладів міста Києва «Чисті роси» за рахунок 

коштів, передбачених у бюджеті 2014 року на загальноміські заходи, згідно з 

кошторисами, що додаються. 

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого  заступника 

директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Челомбітько В. Ю.  

 

 

 

 

 

Директор  Департаменту                                                            О. Добровольська  

 
 


