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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

НАКАЗ

Про затвердження складу організаційного комітету 
та складу журі обласного етапу 
Міжнародного дитячо-юнацького фестивалю 
народного мистецтва «Смарагдові витоки»

На виконання наказу директора Донецького обласного палацу дитячої та 
юнацької творчості від 09.02.2021 № 25 «Про проведення обласного етапу 
Міжнародного дитячо-юнацького фестивалю народного мистецтва 
«Смарагдові витоки», з метою забезпечення об’єктивної оцінки результатів 
обласного етапу Міжнародного дитячо-юнацького фестивалю народного 
мистецтва «Смарагдові витоки»

1. Затвердити склад організаційного комітету обласного етапу 
Міжнародного дитячо-юнацького фестивалю народного мистецтва 
«Смарагдові витоки» (далі -  Фестиваль) (додається).

2. Затвердити склад журі Фестивалю (додається).

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Хсотогр 20і?/р. м. Слов’янськ

НАКАЗУЮ:

Директор ОПДЮТ Ольга КАНЗЮБА



Донецького обласного 
палацу дитячої та 
юнацької творчості
{ І  02. ІО Ц  № ЗЄ

Склад журі
обласного етапу Міжнародного дитячо-юнацького фестивалю 

народного мистецтва «Смарагдові витоки»

Карпенко 
Олена Олексіївна

Куракова 
Тетяна Василівна

завідувач відділу 
творчості Донецького 
палацу дитячої та 
творчості, голова журі

художньої
обласного
юнацької

завідувач відділу образотворчого 
мистецтва та декоративно- 
ужиткової творчості Донецького 
обласного палацу дитячої та 
юнацької творчості, заступник 
голови журі

Члени журі:

Орєхова
Валентина
Володимирівна

завідувач відділу масових заходів та 
організації дозвілля Донецького обласного 
палацу дитячої та юнацької творчості

Ланевська
Валентина Євгенівна

керівник гуртка-методист «Народного 
художнього колективу» вокального 
ансамблю «Червона калина» позашкільного 
навчального закладу ЦДЮТ Дружківської 
міської ради Донецької області, 
нагороджена нагрудними знаками МОН 
України «Відмінник освіти» та «Софія 
Русова» (за згодою)

Шандура-Шаніна 
Г анна Миколаївна

керівник художній Донецького обласного 
палацу дитячої та юнацької творчості



Сушко
Маргарита Василівна

Немченко Антоніна 
Олексіївна

Лежньова 
Ірина Вікторівна

Приньов
Костянтин
Миколайович

Дєдякін
Сергій Анатолійович

керівник «Зразкового художнього колективу» 
ансамблю сучасного танцю «Німфея» 
позашкільного навчального закладу ТТДЮТ 
Дружківської міської ради Донецької області 
(за згодою)
керівник гуртка-методист «Зразкового 
художнього колективу» студії паперової 
пластики «Папірус» Будинку творчості дітей 
та юнацтва м. Українськ, нагороджена 
нагрудним знаком МОН України «Відмінник 
освіти» (за згодою)

керівник гуртка «Дивосвіт» Донецького 
обласного палацу дитячої та юнацької 
творчості, член асоціації союзу флористів 
Японії

методист Донецького обласного палацу 
дитячої та юнацької творчості

керівник фотогуртка «Геліос» Донецького 
обласного палацу дитячої та юнацької 
творчості

Завідувач відділу масових 
заходів та організації дозвілля

Валентина ОРЄХОВА




