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ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 08. 02. 2013   р.                                                                                            №  59 
 

 

Про відзначення  

в Дніпровському районі м. Києва  

у 2013 році Року дитячої творчості  

 

 

     Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на 

виконання Указу Президента України від 28 грудня 2012 року №756/2012 

«Про проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості», 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 8 січня 2013 року №1 «Про 

відзначення в місті Києві у 2013 році Року дитячої творчості», з метою 

сприяння забезпеченню освітньо-культурних потреб дітей, створення умов 

для їх творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку, 

виявлення і підтримки талановитих та обдарованих дітей, організації 

змістового дозвілля, вдосконалення виховної роботи та розбудови системи 

позашкільної освіти у Дніпровському районі міста Києва: 
 

     1. Створити Організаційний комітет з відзначення в Дніпровському 

районі м. Києва у 2013 році Року дитячої творчості та затвердити його 

персональний склад згідно з додатком. 

      

     2. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення в Дніпровському 

районі м. Києва у 2013 році Року дитячої творчості, що додається. 
 

     3. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього 

розпорядження на офіційному веб-сайті Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації. 
 

     4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступників голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків. 
 

 

 

     Голова                                                                                       О.Шевчук 
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Додаток 

до розпорядження голови  

Дніпровської районної 

в місті Києві 

державної адміністрації 

від “_08_”__02__2013р. 

№__59_ 

 

 

СКЛАД 

Організаційного комітету з відзначення в Дніпровському районі м. Києва  

у 2013 році Року дитячої творчості  

 

Руденко 

Анатолій Петрович 

заступник голови Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації, голова 

Організаційного комітету  

 

Дейнега  

Ольга Петрівна 

 

заступник голови Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації, заступник голови 

Організаційного комітету 

 

Панченко  

Оксана Іванівна 

 

начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

 

Толочко  

Світлана Григорівна 

 

начальник відділу торгівлі та споживчого ринку 

Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 

Ільєнко 

Василь Петрович 

 

начальник управління освіти Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

Загородня 

Алла Вікторівна 

 

начальник відділу у справах сім’ї, молоді та 

спорту Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

 

 

        Керівник апарату               А. Павленко 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови  

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

від “_08_”__02___2013р. 

№__59__ 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з відзначення в Дніпровському районі м. Києва у 2013 році Року дитячої творчості  

 

№ Назва заходу 

Термін 

виконан-

ня 

Місце проведення Відповідальний 

1.  Майстер клас по виготовленню 

паперових Янголят «Новорічне 

конфетті» 

Лютий Бібліотека ім. 

П.Усенка (вул. 

Серафимовича, 7) 

Начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  

Панченко О.І.,  

директор ЦБС Дніпровського району м. Києва  

Саврасова  Г.Г. 

 

2.  Творча година – сюрприз:  

«Я дарую тобі Валентинку» 

Лютий Бібліотека №16 

(вул. Празька, 24) 

Начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  

Панченко О.І.,  

директор ЦБС Дніпровського району м. Києва  

Саврасова  Г.Г. 

 

3.  Міжнародний фестиваль  Лютий Школа джазового та Начальник управління культури, туризму та 
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«Зимові джазові зустрічі пам’яті 

Є.Дергунова» 

естрадного мистецтв  

(вул. 

Челябінська, 7-в) 

охорони культурної спадщини  

 Панченко О.І., 

директор школи джазового та естрадного 

мистецтв 

Полтарєв П.В. 

 

4.  Звітний концерт творчих колективів 

Дніпровського району  

«Підтримати на злеті» 

22 лютого 

12.00 

Центр культури та 

мистецтв 

Дніпровського 

району м. Києва 

(вул. Алма-

Атинська,  109) 

Начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  

Панченко О.І, 

начальник управління освіти  

Ільєнко В.П.,  

керівники закладів освіти та культури району 

 

5.  «Перші кроки» – концерт дебют 

молодших учасників Центр культури 

та мистецтв Дніпровського району м. 

Києва 

Лютий Центр культури та 

мистецтв 

Дніпровського 

району м. Києва 

(вул. Алма-

Атинська,  109) 

Начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  

Панченко О.І.,  

директор Центру культури та мистецтв  

6.  Районний конкурс вокалістів 

«Солофест» 

Лютий Центр дитячої та 

юнацької творчості 

(вул. 

В.Сєрова, 19) 

Начальник управління освіти  

Ільєнко В.П.,  

директор Центру дитячої та юнацької 

творчості  

Шавло С.М. 

 

7.  «Міс підлітковий клуб – 2013» Лютий п/к «Гренада» (вул. 

Райдужна, 51) 

Начальник відділу у справах сім’ї, молоді та 

спорту  
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Загородня А.В., 

директор Центру по роботі з дітьми та 

молоддю за місцем проживання Дніпровського 

району м. Києва 

Дружченко І.П. 

 

8.  Майстер клас по виготовленню 

виробів з бісеру. 

Лютий п/к «Орлятко» 

(вул. Луначарського, 

3-г) 

Начальник відділу у справах сім’ї, молоді та 

спорту Загородня А.В., 

директор Центру по роботі з дітьми та 

молоддю за місцем проживання Дніпровського 

району м. Києва 

Дружченко І.П. 

 

9.  Районний огляд-конкурс театральних 

колективів  

«Дніпрова хвиля» 

Лютий – 

березень 

Центр дитячої та 

юнацької творчості 

(вул. В.Сєрова, 19) 

Начальник управління освіти  

Ільєнко В.П.,  

директор Центру дитячої та юнацької 

творчості  

Шавло С.М. 

 

10.  Районний конкурс творчих робіт з 

образотворчого мистецтва  

«Вимріяна Україна» 

Березень Дитяча школа 

мистецтв № 6 ім. 

Г.Жуковського  

(буль. Верховної 

Ради, 15) 

Начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  

Панченко О.І.,  

керівники закладів культури району 

 

 

11.  Тематичний концерт, приурочений до 

Міжнародного жіночого дня - 8 

Березень Центр культури та 

мистецтв 

Начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  
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березня   

«Весна – це Жінка. Жінка – це Весна». 

Дніпровського 

району м. Києва 

(вул. Алма-

Атинська,  109) 

Панченко О.І., 

начальник управління освіти  

Ільєнко В.П.,  

керівники закладів освіти та культури району 

12.  Мозаїка  святкових  ідей  

«Для матусі в подарунок – листівка, 

поробка, малюнок» 

Березень Бібліотека №16 

(вул. Празька, 24) 

Начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  

Панченко О.І., 

директор ЦБС Дніпровського району м. Києва 

Саврасова  Г.Г. 

13.  Конкурс книжкових закладинок Березень Бібліотека ім. 

Г.Тютюнника 

(вул. Плеханова, 4-

б) 

Начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  

Панченко О.І., 

директор ЦБС Дніпровського району м. Києва 

Саврасова  Г.Г. 

14.  Творчий вернісаж 

«Диво казки Весни – чарівниці» 

Березень Бібліотека ім. 

П.Усенка (вул. 

Серафимовича, 7) 

Начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  

Панченко О.І., 

директор ЦБС Дніпровського району м. Києва 

Саврасова  Г.Г. 

15.  Майстер клас вітальних листівок 

«Наймиліше слово – мама» 

Березень Бібліотека №118 

(вул. Малишка 25/1) 

Начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  

Панченко О.І., 

директор ЦБС Дніпровського району м. Києва 

Саврасова  Г.Г. 

 

16.  Районний конкурс авторської пісні та 

співаної поезії 

Березень Центр дитячої та 

юнацької творчості 

Начальник управління освіти  

Ільєнко В.П.,  
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(вул. 

В.Сєрова, 19) 

директор Центру дитячої та юнацької 

творчості  

Шавло С.М. 

17.  Районний огляд-конкурс 

хореографічних колективів «Дніпрова 

райдуга» – «Танцююча Мельпомена» 

Березень Центр дитячої та 

юнацької творчості 

(вул. 

В.Сєрова, 19) 

Начальник управління освіти  

Ільєнко В.П.,  

директор Центру дитячої та юнацької 

творчості  

Шавло С.М. 

 

18.  Театральна вистава «Золушка» за 

участю вихованців театрального 

гуртка. 

Березень п/к «Темп» 

(вул. Миропільська, 

13-а) 

Начальник відділу у справах сім’ї, молоді та 

спорту  

Загородня А.В., 

директор Центру по роботі з дітьми та 

молоддю за місцем проживання Дніпровського 

району м. Києва 

Дружченко І.П. 

 

19.  Станційна гра «Незабутній 

Т.Г.Шевченко» 

Березень п/к «Гренада» 

(вул.Райдужна, 51) 

Начальник відділу у справах сім’ї, молоді та 

спорту  

Загородня А.В., 

директор Центру по роботі з дітьми та 

молоддю за місцем проживання Дніпровського 

району м. Києва 

Дружченко І.П. 

 

20.  Концертна програма до Міжнародного 

жіночого дня – 8 Березня. 

Березень п/к «Райдуга» 

(пр-т. Ватутіна, 4-а), 

Начальник відділу у справах сім’ї, молоді та 

спорту  
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п/к «Гренада» 

(вул.Райдужна, 51), 

п/к «Еврика» 

(Русанівський 

бульвар, 1) 

Загородня А.В., 

директор Центру по роботі з дітьми та 

молоддю за місцем проживання Дніпровського 

району м. Києва 

Дружченко І.П. 

 

21.  Звітний концерт художніх колективів 

Центру культури та мистецтв, виставка 

творів декоративного розпису студій 

«Палітра» та «Колорит»  

«Дніпровські таланти»  

Квітень Центр культури та 

мистецтв 

Дніпровського 

району м. Києва 

(вул. Алма-

Атинська, 109) 

Начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  

Панченко О.І.,  

директор Центру культури та мистецтв  

22.  Майстер – клас  

«В наших писанках Великдень,  

дзвоном трепетним луна» 

Квітень Бібліотека №16 

(вул. Празька, 24) 

Начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  

Панченко О.І., 

директор ЦБС Дніпровського району м. Києва 

Саврасова  Г.Г. 

 

23.  Майстер-клас  

«Власноруч створена краса: 

петриківський розпис» 

Квітень Бібліотека                        

ім. В.Маяковського 

(вул. Ентузіастів, 

29) 

Начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  

Панченко О.І., 

директор ЦБС Дніпровського району м. Києва 

Саврасова  Г.Г. 

 

 

24.  Виставки  дитячих творчих робіт 

«Екологічні фантазії» 

Квітень Бібліотеки району Начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  
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Панченко О.І., 

директор ЦБС Дніпровського району м. Києва  

Саврасова  Г.Г. 

 

25.  Конкурс витинанки та писанки 

«Писанкове воскресіння» 

Квітень Дитяча школа 

мистецтв №6 ім. 

Г.Л.Жуковського 

(бул. Верховної 

Ради, 15) 

Начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  

Панченко О.І., 

директор ДШМ № 6 ім. Г.Жуковського 

Кутняхов М.І. 

 

26.  Районний фестиваль-конкурс  

«Київський вальс» 

Квітень Центр дитячої та 

юнацької творчості 

(вул. 

В.Сєрова, 19), 

заклади освіти 

району 

Начальник управління освіти  

Ільєнко В.П.,  

директор Центру дитячої та юнацької 

творчості  

Шавло С.М. 

27.  Конкурс дитячих малюнків 

 «Моя матуся» 

Квітень Центр по роботі з 

дітьми та молоддю 

за місцем 

проживання 

Дніпровського 

району м. Києва 

(бульв. Перова, 56) 

Начальник відділу у справах сім’ї, молоді та 

спорту  

Загородня А.В., 

директор Центру по роботі з дітьми та 

молоддю за місцем проживання Дніпровського 

району м. Києва 

Дружченко І.П. 

 

 

28.  Районний огляд-конкурс 

хореографічних колективів вихованців 

Квітень Актова зала ЖРЕО 

№403  

Начальник відділу у справах сім’ї, молоді та 

спорту  
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підліткових клубів  

«Дніпровська райдуга» 

(вул. Малишка, 25/1) Загородня А.В., 

директор Центру по роботі з дітьми та 

молоддю за місцем проживання Дніпровського 

району м. Києва 

Дружченко І.П. 

 

29.  Виставка поробок та малюнків до 

пасхальних свят 

Квітень п/к «Райдуга»  

(пр-т.Гагаріна, 5/2), 

п/к «Світоч» 

(вул.Малишка, 25/1), 

п/к «Темп» 

(вул.Миропільська, 

13-а), п/к «Райдуга» 

(пр-т.Ватутіна, 4-а), 

п/к «Ентузіаст» 

(вул.Ентузіастів, 11) 

 

Начальник відділу у справах сім’ї, молоді та 

спорту  

Загородня А.В., 

директор Центру по роботі з дітьми та 

молоддю за місцем проживання Дніпровського 

району м. Києва 

Дружченко І.П. 

30.  Фестиваль за участю колективів 

Центру культури та мистецтв 

Дніпровського району м. Києва  

«Найсвятіше в світі слово – МАТИ» та 

конкурс на краще виготовлення 

ляльок-мотанок  «Материнський 

оберіг» 

Травень Центр культури та 

мистецтв 

Дніпровського 

району м. Києва 

(вул. Алма-

Атинська,  109) 

Начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  

Панченко О.І.,  

директор Центру культури та мистецтв  

 

 

 

 

31.  Виставка дитячих малюнків  

«Квітучі каштани рідного Києва» 

20 травня Бібліотека №158 

(вул. Алма-

Атинська, 109) 

Начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  

Панченко О.І., 
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директор ЦБС Дніпровського району м. Києва 

Саврасова  Г.Г. 

32.  Майстер – клас  

«Секрети української народної 

ляльки» 

Травень Бібліотека №16 

(вул. Празька, 24) 

Начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  

Панченко О.І., 

директор ЦБС Дніпровського району м. Києва 

Саврасова  Г.Г. 

 

33.  Майстер – клас  

«Пасхальний передзвін» 

Травень Бібліотека ім. 

Г.Тютюнника                 

(вул. Плеханова, 4-

б) 

Начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  

Панченко О.І., 

директор ЦБС Дніпровського району м. Києва 

Саврасова  Г.Г. 

 

34.  Практичне заняття 

«Кожна дитина приходить у світ з 

Божою іскрою в душі і талантом» 

Травень Бібліотека ім. 

П.Усенка (вул. 

Серафимовича, 7) 

Начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  

Панченко О.І., 

директор ЦБС Дніпровського району м. Києва 

Саврасова  Г.Г. 

35.  Мистецький вернісаж 

«Я люблю тебе, 

мій рідний Воскресенський масив» 

Травень Бібліотека                           

ім. П.Буйка 

(вул. Перова, 15) 

Начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  

Панченко О.І., директор ЦБС Дніпровського 

району м. Києва  

Саврасова  Г.Г. 

36.  Відкритий дитячий конкурс 

бісероплетіння 

«Бісерна мозаїка 2013»  

Травень ЦРБ ім. П.Тичини 

(вул. 

Луначарського, 24) 

Начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  

Панченко О.І., 
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директор ЦБС Дніпровського району м. Києва 

Саврасова  Г.Г. 

37.  Конкурс дитячого малюнку  

«Намалюй Перемогу» 

Травень Бібліотеки району Начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  

Панченко О.І., 

директор ЦБС Дніпровського району м. Києва 

Саврасова  Г.Г. 

38.  Фестиваль дитячої творчості 

 «Країна дитячих мрій» 

Травень Парк культури та 

відпочинку 

«Перемога» 

(бул. Перова, 2) 

Начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини Дніпровської 

РДА Панченко О.І, 

начальник управління освіти Дніпровської 

РДА Ільєнко В.П.,  

керівники закладів освіти та культури 

39.  Районний фестиваль-конкурс  

«Крила натхнення - 2013» 

Травень Центр дитячої та 

юнацької творчості 

(вул.  В.Сєрова, 19) 

Начальник управління освіти  

Ільєнко В.П.,  

директор Центру дитячої та юнацької 

творчості  Шавло С.М. 

40.  Конкурс дитячих малюнків до Дня 

Перемоги. 

Травень Центр по роботі з 

дітьми та молоддю 

за місцем 

проживання 

Дніпровського 

району м.Києва 

(б-р.Перова, 56) 

Начальник відділу у справах сім’ї, молоді та 

спорту  

Загородня А.В., 

директор Центру по роботі з дітьми та 

молоддю за місцем проживання Дніпровського 

району м. Києва 

Дружченко І.П. 

41.  Звітній концерт дитячих колективів 

підліткових клубів. 

Травень  Актова зала ЖРЕО 

№403  

(вул.Малишка, 25/1) 

Начальник відділу у справах сім»ї, молоді та 

спорту А. Загородня  

Директор Центру по роботі з дітьми та 
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молоддю за місцем проживання Дніпровського 

району м. Києва 

Дружченко І.П. 

42.  Концерт-огляд приурочений до 

Міжнародного Дня захисту дітей – 

«Місія честі, любові» 

Червень Центр культури та 

мистецтв 

Дніпровського 

району м. Києва 

(вул. Алма-

Атинська,  109) 

Начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  

Панченко О.І.,  

директор Центру культури та мистецтв  

43.  Тематичний концерт та конкурс 

малюнків на асфальті до 

Міжнародного Дня захисту дітей «Хай 

щастю дитини не буде кінця» за 

участю колективів художньої 

самодіяльності Центру культури та 

мистецтв Дніпровського району м. 

Києва  

Червень Центр культури та 

мистецтв 

Дніпровського 

району м. Києва 

(вул. Алма-

Атинська,  109) 

Начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  

Панченко О.І.,  

директор Центру культури та мистецтв  

44.  Концертно-розважальна програма  

«Канікули спішать до нас», конкурс 

дитячих робіт та поробок 

«Зустрічаймо літо»  

Червень Центр культури та 

мистецтв 

Дніпровського 

району м. Києва 

(вул. Алма-

Атинська,  109) 

Начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  

Панченко О.І.,  

директор Центру культури та мистецтв   

 

 

 

45.  Загальноміський конкурс дитячої 

творчості «Київ та кияни очима дітей» 

за темою  

Червень Бібліотеки для дітей Начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  

Панченко О.І., 
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 «Видатні кияни: минуле та 

сучасність» 

директор ЦБС Дніпровського району м. Києва 

Саврасова  Г.Г. 

 

46.  Практичне заняття 

«Кожна дитина приходить у світ з  

Божою іскрою в душі і талантом» 

Червень Бібліотека ім. 

П.Усенка (вул. 

Серафимовича, 7) 

Начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  

Панченко О.І., 

директор ЦБС Дніпровського району м. Києва 

Саврасова  Г.Г. 

47.  Концертна програма до Міжнародного 

дня захисту дітей 

«Ми – щасливі!»  

Червень Центр дитячої та 

юнацької творчості 

(вул. 

В.Сєрова, 19) 

Начальник управління освіти  

Ільєнко В.П.,  

директор Центру дитячої та юнацької 

творчості  

Шавло С.М. 

 

48.  Концертна програма до Міжнародного 

дня захисту дітей «Разом веселіше» 

Червень  п/к «Гренада» 

(вул.Райдужна, 51) 

Начальник відділу у справах сім’ї, молоді та 

спорту  

Загородня А.В., 

директор Центру по роботі з дітьми та 

молоддю за місцем проживання Дніпровського 

району м. Києва 

Дружченко І.П. 

 

 

 

49.  Конкурс дитячих малюнків на  

асфальті  

Червень п/к «Червоні 

вітрила» 

(вул.Райдужна, 51), 

Начальник відділу у справах сім’ї, молоді та 

спорту  

Загородня А.В., 



 15 

п/к «Гренада» 

(вул.Райдужна, 51)  

директор Центру по роботі з дітьми та 

молоддю за місцем проживання Дніпровського 

району м. Києва 

Дружченко І.П. 

50.  Виставка експозиція  

«Повір у себе» 

Липень Бібліотека 

ім. П.Усенка 

(вул. Серафимовича, 

7) 

Начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  

Панченко О.І., 

директор ЦБС Дніпровського району м. Києва 

Саврасова  Г.Г. 

51.  Творча лабораторія  

«Веселковий Дивограй» 

Червень – 

серпень 

Бібліотека ім. 

Г.Тютюнника                 

(вул. Плеханова, 4-

б) 

Начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  

Панченко О.І., 

директор ЦБС Дніпровського району м. Києва 

Саврасова  Г.Г. 

52.  Фольк–лото оригінальних поробок 

«Таємниці українських скарбів» 

Вересень Бібліотека №16 

(вул. Празька, 24) 

Начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  

Панченко О.І., 

директор ЦБС Дніпровського району м. Києва 

Саврасова  Г.Г. 

53.  Ярмарок творчості 

«Дива створені своїми руками» 

Вересень Бібліотека ім. 

П.Усенка (вул. 

Серафимовича, 7) 

Начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  

Панченко О.І., 

директор ЦБС Дніпровського району м. Києва 

Саврасова  Г.Г. 

54.  Виставки творчих робіт дітей з 

обмеженими можливостями  

«Хай завжди буде сонце!» 

Вересень Бібліотека                        

ім. К.Симонова 

(вул. 

Начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  

Панченко О.І., 
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Курнатовсьго, 9) директор ЦБС Дніпровського району м. Києва 

Саврасова  Г.Г. 

 

55.  Дитячий хореографічний балетний 

спектакль  

«Діти планети Земля» 

Вересень Центр дитячої та 

юнацької творчості 

(вул. 

В.Сєрова, 19) 

Начальник управління освіти  

Ільєнко В.П.,  

директор Центру дитячої та юнацької 

творчості  

Шавло С.М. 

 

56.  Конкурс на кращий дитячий малюнок 

«Літні канікули». 

Вересень п/к ететичного 

напрямку 

Начальник відділу у справах сім’ї, молоді та 

спорту  

Загородня А.В., 

директор Центру по роботі з дітьми та 

молоддю за місцем проживання Дніпровського 

району м. Києва 

Дружченко І.П. 

 

57.  Конкурс-огляд за участю колективів 

Центру культури та мистецтв 

Дніпровського району м. Києва 

«Міжнародний День музики» 

Жовтень Центр культури та 

мистецтв 

Дніпровського 

району м. Києва 

(вул. Алма-

Атинська,  109) 

Начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  

Панченко О.І.,  

директор Центру культури та мистецтв  

 

 

 

58.  Тематичний концерт, присвячений 

Дню вчителя  

«Нехай святиться вчителя ім’я» та 

Жовтень Центр культури та 

мистецтв 

Дніпровського 

Начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  

Панченко О.І.,  
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виставка художніх робіт  

«Світ очима дітей» 

району м. Києва 

(вул. Алма-

Атинська,  109) 

 

директор Центру культури та мистецтв  

59.  Екологічні посиденьки  

«В майстерні Лісовичка – фантазера» 

(поробки з природного матеріалу) 

Жовтень Бібліотека №16 

(вул. Празька, 24) 

Начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  

Панченко О.І., 

директор ЦБС Дніпровського району м. Києва 

Саврасова  Г.Г. 

 

60.  Майстер клас  

«Обереги мої українські, ви прийшли з 

давнини в майбуття»   

Жовтень Бібліотека ім. 

П.Усенка (вул. 

Серафимовича, 7) 

Начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  

Панченко О.І., 

директор ЦБС Дніпровського району м. Києва 

Саврасова  Г.Г. 

 

61.  Концерт кращих дитячих творчих 

колективі району 

Жовтень Дитячо-юнацька 

хореографічна 

студія 

ім. М. Коломійця 

«Щасливе 

дитинство» 

 

 

Начальник управління освіти  

Ільєнко В.П.,  

директор Дитячо-юнацької хореографічна 

студія ім. М. Коломійця «Щасливе дитинство» 

Побежимова О.В. 

62.  Інтелектуальна гра Брейн-ринг 

«Розумники та розумниці» 

Жовтень  п/к «Гренада» 

(вул.Райдужна, 51) 

Начальник відділу у справах сім’ї, молоді та 

спорту  

Загородня А.В., 
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директор Центру по роботі з дітьми та 

молоддю за місцем проживання Дніпровського 

району м. Києва 

Дружченко І.П. 

63.  Майстер клас «Мистецтво сяючих 

намистинок» 

Листопад Бібліотека №16 

(вул. Празька, 24) 

Начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  

Панченко О.І., 

директор ЦБС Дніпровського району м. Києва 

Саврасова  Г.Г. 

64.  Участь вихованців клубів в концертній 

програмі Фестивалю «Повір у себе» 

Листопад Центр культури та 

мистецтв 

Дніпровського 

району м. Києва 

(вул. Алма-

Атинська,  109) 

Начальник відділу у справах сім’ї, молоді та 

спорту  

Загородня А.В., 

директор Центру по роботі з дітьми та 

молоддю за місцем проживання Дніпровського 

району м. Києва 

Дружченко І.П. 

65.  Конкурс вокально-театральних 

колективів підліткових клубів. 

Листопад п/к «Гренада» 

(вул.Райдужна, 51) 

Начальник відділу у справах сім’ї, молоді та 

спорту  

Загородня А.В., 

директор Центру по роботі з дітьми та 

молоддю за місцем проживання Дніпровського 

району м. Києва 

Дружченко І.П. 

 

66.  Святковий концерт за участю 

колективів Центру культури та 

мистецтв Дніпровського району м. 

Грудень Центр культури та 

мистецтв 

Дніпровського 

Начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  

Панченко О.І.,  
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Києва «Новорічна феєрія» району м. Києва 

(вул. Алма-

Атинська,  109) 

 

директор Центру культури та мистецтв  

 

67.  Калейдоскоп новорічних вигадок  

«Новий рік красиве свято, в нас 

поробок так багато» 

Грудень Бібліотека №16 

(вул. Празька, 24) 

Начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  

Панченко О.І., 

директор ЦБС Дніпровського району м. Києва 

Саврасова  Г.Г. 

 

68.  Районний конкурс  

«Різдвяне янголятко 2013» 

Грудень Центр дитячої та 

юнацької творчості 

(вул. 

В.Сєрова, 19) 

Начальник управління освіти  

Ільєнко В.П.,  

директор Центру дитячої та юнацької 

творчості  

Шавло С.М. 

 

69.  Проведення районного фестивалю  

«В очікуванні Різдва» 

Грудень Центр дитячої та 

юнацької творчості 

(вул. В.Сєрова, 19), 

заклади освіти 

району 

Начальник управління освіти  

Ільєнко В.П.,  

директор Центру дитячої та юнацької 

творчості  

Шавло С.М. 

 

 

 

70.  Масові заходи до Новорічних свят 

«Від Миколая до Різдва» 

Грудень п/к естетичного 

напрямку 

Начальник відділу у справах сім’ї, молоді та 

спорту  

Загородня А.В., 
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директор Центру по роботі з дітьми та 

молоддю за місцем проживання Дніпровського 

району м. Києва 

Дружченко І.П. 

 

   

 

 

 

   Керівник апарату         А.Павленко 


