
У К Р А Ї Н А
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

Про підсумки обласної акції «Сумочка для матусі», 
присвяченої Дню матері

На виконання наказу директора Донецького обласного палацу дитячої та 
юнацької творчості від 28.03.2019 № 52 «Про проведення обласної акції 
«Сумочка для матусі», присвяченої Дню матері», з метою сприяння 
популяризації Дня матері серед учнівської молоді, виховання шанобливого 
ставлення і любові до матері, з 28.03.2019 по 28.04.2019 у м. Слов’янську було 
проведено обласну акцію «Сумочка для матусі», присвяченої Дню матері (далі 
-  Акція)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити, як такий що додається:

1.1. Список закладів, вихованці яких взяли участь в Акції.

2. Завідувачу відділу масових заходів та організації дозвілля 
Гордієнко П.Г.:

2.1. Вжити заходів щодо активізації роботи закладів позашкільної освіти у 
напрямку розвитку здібностей і обдарувань вихованців.

2.2. Висловити подяку закладам, вихованці яких взяли участь в Акції.

2.3. Про підсумки проведення Акції надати інформацію департаменту 
освіти і науки Донецької облдержадміністрації.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

НАКАЗ

м. Слов’янськ №

Директор ОПДЮТ О.М. Канзюба



Додаток
до наказу ОПДЮТ _ 
від М.ОЬ. / І  № ^

Список закладів, вихованці яких взяли участь в обласній акції 
«Сумочка для матусі», присвячену Дню матері

1. Комунальний заклад «Волноваський районний Будинок дитячої та 
юнацької творчості» Волноваської районної ради

2. Комунальний заклад «Районний будинок дитячої творчості» Покровської 
районної ради

3. Будинок творчості дітей та юнацтва м. Українська
4. Центр дитячої та юнацької творчості м. Добропілля
5. Центр дітей та юнацтва Соледарської міської ради
6. Комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості» Сіверської 

міської ради
7. Комунальний заклад «Маріупольський міський палац естетичного 

виховання»
8. Комунальний заклад «Маріупольський міський центр позашкільної 

роботи за місцем мешкання»
9. Парасковіївська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 40 

Донецької обласної ради
10. Центр позашкільної роботи Краматорської міської ради
11. Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради
12. Будинок творчості дітей та юнацтва Мирноградської міської ради
13. Комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Олександрівської селищної ради




