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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

НАКАЗ

20Л{ р. м. Слов’янськ № /£?

Про затвердження складу організаційного 
комітету та складу журі обласного етапу 
дитячо-юнацького фестивалю мистецтв 
«Сурми звитяги»

На виконання наказу директора Донецького обласного палацу дитячої 
та юнацької творчості від 25.01.2021 № 14 «Про проведення обласного етапу 
дитячо-юнацького фестивалю мистецтв «Сурми звитяги», з метою 
забезпечення об’єктивної оцінки результатів обласного етапу дитячо- 
юнацького фестивалю мистецтв «Сурми звитяги»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад організаційного комітету обласного етапу дитячо- 
юнацького фестивалю мистецтв «Сурми звитяги» (далі -  Фестиваль) 
(додається).

2. Затвердити склад журі Фестивалю (додається).

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ директора
Донецького обласного
палацу дитячої та 
юнацької творчості 
^5_ -О /. *и>с4 / № У&

Склад організаційного комітету 
обласного етапу дитячо-юнацького фестивалю мистецтв

«Сурми звитяги»

Орєхова - завідувач відділу масових
Валентина Володимирівна заходів та організації дозвілля,

голова організаційного
комітету;

ттт . - керівник художній Донецького
Шавдура-Шанша обласного палацу дитячої та
Ганна Миколаївна юнацької творчості, заступник

голови організаційного
комітету.

Члени організаційного комітету:

Куракова - завідувач відділу декоративно-
Тетяна Василівна ужиткової творчості та

образотворчого мистецтва 
Донецького обласного палацу 
дитячої та юнацької творчості, 
член організаційного комітету; 

Карпенко _ завідувач відділу художньої
Олена Олексіївна творчості Донецького

обласного палацу дитячої та 
юнацької творчості.

Завідувач відділу масових заходів та 
організації дозвілля



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ директора
Донецького обласного
палацу дитячої та 
юнацької творчості

о 4 . /  № /6

Склад журі
обласного етапу дитячо-юнацького фестивалю мистецтв

«Сурми звитяги»

Орєхова
Валентина Володимирівна

завідувач відділу масових заходів 
та організації дозвілля Донецького 
обласного палацу дитячої та 
юнацької творчості, голова журі;

Шандура-Шаніна 
Г анна Миколаївна

керівник художній Донецького 
обласного палацу дитячої та 
юнацької творчості, заступник 
голови журі.

Члени журі:

Карпенко 
Олена Олексіївна

Петренко
Г еннадій Миколайович

Куриленко 
Інна Василівна

Куриленко
Олександр Миколайович

відділу 
Донецького 

дитячої та

художньої
обласного

- завідувач 
творчості 
палацу дитячої та юнацької 
творчості;

- керівник «Народного художнього 
колективу» вокальної студії 
«НеагіЬеаІ» Донецького обласного 
палацу дитячої та юнацької 
творчості;

- керівник «Народного художнього 
колективу» вокальної студії 
«Сольвей» позашкільного закладу КЗ 
«ЦДЮТ» м. Слов’янськ (за згодою);

- керівник вокальної студії «Соната» 
позашкільного закладу КЗ «ЦДЮТ» 
м. Слов’янськ (за згодою);



Куракова 
Тетяна Василівна

Дзюбан
Анатолій Миколайович

Г орбунова 
Тетяна Олексіївна

Петрова
Тетяна Вікторівна

Тихонова
Катерина Анатоліївна

Зубенко
Ірина Миколаївна

завідувач відділу декоративно- 
ужиткової творчості та
образотворчого мистецтва
Донецького обласного палацу 
дитячої та юнацької творчості; 
керівник «Народного художнього 
колективу» студії образотворчого 
мистецтва «Степ», Марийського 
районного центру дитячої та 
юнацької творчості, нагороджений 
нагрудними знаками МОН України 
«Відмінник освіти» і «Василь 
Сухомлинський» (за згодою); 
керівник «Народного художнього 
колективу» студії образотворчого 
мистецтва «Жар-птиця» Будинку 
творчості дітей та юнацтва 
м. Мирноград (за згодою); 
керівник «Народного художнього 
колективу» ансамблю сучасного 
танцю «Браво» Позашкільного 
навчального закладу ЦДЮТ 
Дружківської міської ради,
нагороджена нагрудним знаком
МОН України «Відмінник освіти» 
(за згодою);
керівник «Народного художнього 
колективу» ансамблю
хореографічних мініатюр
«Вітерець» Комунального закладу 
«Лівобережний районний Будинок 
дитячої та юнацької творчості 
департаменту освіти
'Маріупольської міської ради»,
нагороджена нагрудним знаком
МОН України «Відмінник- освіти» 
(за згодою);
керівник гуртка-методист
«Зразкового художнього колективу» 
літературно-творчої студії
«Експеримент» Центру дитячої та 
юнацької творчості м. Костянтинівна 
(за згодою);



Бондаренко 
Г алина Іванівна

Сушко
Оксана Іванівна

керівник гуртка «Літературна 
творчість» Донецького обласного 
палацу дитячої та юнацької 
творчості;

керівник гуртка «Українська мова» 
Донецького обласного палацу 
дитячої та юнацької творчості.

Завідувач відділу масових заходів та 
організації дозвілля

Валентина ОРЄХОВА




