УКРАЇНА
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
«14» грудня 20211р.

№402

Про проведення обласного
фестивалю колядок, щедрівок
та сучасних новорічно-різдвяних пісень
«Колядує зима»
На виконання законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту»,
Постанови Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 №673 «Про затвердження
Державної
соціальної цільової
програми
національно-патріотичного
виховання на період до 2025 року» , Комплексної програми розвитку освітньої
галузі в Чернівецькій області на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням ХХІ
сесії Чернівецької обласної ради VІІ скликання від 27.03.2018 №9-21/18,
відповідно до плану роботи Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної
державної адміністрації на 2022 рік, з метою відродження, збереження і
розвитку національної культури, народних етнічних традицій національних
спільнот, які проживають у Чернівецькій області, посилення впливу
традиційної народної культури на формування світогляду і духовності
молодого покоління українців, популяризації зимової пісенно-обрядової
творчості
НАКАЗУЮ:
1.
Провести 14 січня 2022 року обласний фестиваль колядок, щедрівок
та сучасних новорічно-різдвяних пісень «Колядує зима» (далі-Фестиваль) з
дотриманням вимог протиепідемічних заходів.
2. Затвердити:
2.1. Склад організаційного комітету Фестивалю, що додається.
2.2. Склад журі Фестивалю, що додається.
3. Керівникам органів управління у сфері освіти територіальних громад,
керівникам закладів освіти обласного підпорядкування, професійної
(професійно-технічної) та позашкільної освіти, рекомендувати керівникам
закладів фахової передвищої та вищої освіти:

3.1. Забезпечити участь обдарованих дітей та молоді у Фестивалі.
3.2. До 09 січня 2022 року подати заявку в організаційний комітет
Фестивалю на електронну адресу junist_metod@ukr.net
3.3. Покласти відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей та
молоді під час проведення Фестивалю на супроводжуючих осіб.
4. КЗ «Чернівецький обласний центр естетичного виховання «Юність
Буковини» (Гатрич Л.Д.):
4.1. Здійснити організаційне забезпечення Фестивалю.
4.2. Надати методичну допомогу учасникам Фестивалю щодо підготовки
до заходу.
5. Наказ розмістити на інформаційних сайтах Департаменту освіти і
науки обласної державної адміністрації та КЗ «Чернівецький обласний центр
естетичного виховання «Юність Буковини».
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора
Департаменту – начальника управління освіти та цифрової трансформації
Гринюк О.І.

В.о. директора Департаменту

Надія ПЕРІУС

