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Від  15.07. 2015 р. № 07-07 

На № ______ від ________ 20 ___ р. 

 

Департаментам (управлінням) освіти і 

науки обласних, Київської міської 

державної адміністрації 

Про проведення Дитячо-

юнацького фестивалю 

мистецтв «Сурми звитяги» 

 

 

 Відповідно до пункту 57 плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на ІІ півріччя 

2015 року за основними напрямами позашкільної освіти затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 06.04.2015 року № 400 з 5 до 

8 листопада ц.р. у місті Львові  буде проведено Дитячо-юнацький фестиваль 

мистецтв «Сурми звитяги» (план проведення додається). 

До участі у заході запрошуються учні, вихованці позашкільних, 

загальноосвітніх, вищих та інших навчальних закладів освіти, не старші 25 

років.  

Заїзд та реєстрація учасників  5 листопада до 12.00 години за адресою: 

м. Львів, вул. Кушевича, 1, міський Палац культури ім.. Г. Хоткевича.  

Від’їзд учасників – 8 листопада після 16.00 год. Прохання завчасно 

придбати квитки на зворотний шлях. Витрати на відрядження учасників та 

осіб, що їх супроводжують здійснюються за рахунок  організації, що 

відряджає. 

Відповідальність за життя і здоров’я учасників у дорозі та під час 

проведення заходу покласти на осіб, що супроводжують. 

Для участі у заході необхідно надіслати заявку до 28 жовтня на 

електронну адресу surmyzvytjagy@gmail.com. 

Додаткова інформація за телефонами: у м. Києві  (044) 253-01-05, 

контактна особа Наумець Алла Федорівна, у місті Львові – (066) 76-26-409, 

(098) 20-80-458, контактна особа Зоряна Степанишин та (063) 024-30-97, 050-

28-28-621) Ірина Смаль  

 

 

Т.в.о. директора                                                                                      І. Є. Левіна 
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