
У К Р А Ї Н А
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ 

НАКАЗ

Об с) _____ 20Л!_ р. м. Слов’янськ № Є

Про затвердження складу організаційного комітету та складу журі обласного 
етапу Всеукраїнського фестивалю-конкурсу сценічних та карнавальних 
паперових костюмів «Стильний папір»

На виконання наказу директора Донецького обласного палацу дитячої 
та юнацької творчості від 06.01.2021 2021 № 5 «Про проведення обласного етапу 
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу сценічних та карнавальних паперових 
костюмів «Стильний папір», з метою забезпечення об’єктивної оцінки 
результатів обласного етапу Всеукраїнського фестивалю-конкурсу сценічних 
та карнавальних паперових костюмів «Стильний папір»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад організаційного комітету обласного етапу 
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу сценічних та карнавальних паперових 
костюмів «Стильний папір» (далі -  Фестиваль) (додається).

2. Затвердити склад журі Фестивалю (додається).

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Донецького ОПДЮТ Ольга КАНЗЮБА



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ директора 
Донецького обласного 
палацу дитячої та 
юнацької творчості

се си. м>Лі' № 6

Склад організаційного комітету 
обласного етапу Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 

сценічних та карнавальних паперових костюмів «СТИЛЬНИЙ ПАПІР»

Орєхова
Валентина Володимирівна

Шандура-Шаніна 
Г анна Миколаївна

Карпенко 
Олена Олексіївна

- завідувач відділу масових заходів 
та організації дозвілля, голова 
організаційного комітету

- керівник художній Донецького 
обласного палацу дитячої та 
юнацької творчості, заступник 
голови організаційного комітету

■ завідувач відділу художньої 
творчості Донецького обласного 
палацу дитячої та юнацької 
творчості, член організаційного 
комітету

Завідувач відділу масових 
заходів та організації дозвілля

Валентина ОРЄХОВА



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ директора 
Донецького обласного 
палацу дитячої та 
юнацької творчості 
о £ _  £>./ Ло_А /  №  0>

Склад журі
обласного етапу Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 

сценічних та карнавальних паперових костюмів «СТИЛЬНИЙ ПАПІР»

Орєхова
Валентина Володимирівна

Шандура-Шаніна 
Г анна Миколаївна

Хіміон
Тетяна Петрівна

Киркач
Анастасія Володимирівна

Куракова 
Тетяна Василівна

Ганієва
Оксана Ріфкатівна

Ліннік
Людмила Борисівна

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

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

Члени журі:
- керівник «Зразкового художнього 

колективу» хореографічної студії «Фо 
степ», суддя Міжнародного класу зі 
спортивних бальних танців

- керівник гуртка хореографічної студії 
«Фо-степ» Донецького обласного 
палацу дитячої та юнацької творчості

- завідувач відділу декоративно-
ужиткової творчості та
образотворчого мистецтва
Донецького обласного палацу дитячої 
та юнацької творчості

- керівник гуртка-методист
«Зразкового художнього колективу» 
дизайн-студії «Самородок» ЦДЮТ 
Добропільської міської ради (за 
згодою)

- керівник гуртка «Барвінок» 
Донецького обласного палацу дитячої 
та юнацької творчості

Завідувач відділу масових 
заходів та організації дозвілля Валентина ОРЄХОВА




