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Від 06.12.19р. № 12-05 

 

 

Про проведення Всеукраїнського  

фестивалю-конкурсу для дітей та юнацтва  

«Різдвяні канікули» 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і  науки України від 28. 11. 2019 року № 

1489 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно - масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за основними напрямами 

позашкільної освіти)», з 10 до 12 січня 2020 року у місті Львові Українським 

державним центром позашкільної освіти спільно з Центром творчості дітей та юнацтва 

Галичини буде проведено Всеукраїнський фестиваль - конкурс  для дітей та юнацтва 

«Різдвяні канікули»  

До участі у заході запрошуються вихованці (учні) закладів позашкільної загальної 

середньої, професійної, вищої освіти, музичних шкіл, шкіл нового типу, шкіл мистецтв 

та інших закладів освіти. Умови проведення заходу розміщені на сайті 

http://udcpo.com.ua.  

Заїзд учасників фестивалю 10 січня 2020 р. за адресою: місто Львів вул. 

Вахнянина, 29, Центр творчості дітей та юнацтва Галичини (їхати трамваєм №7 до 

кінцевої зупинки «Погулянка»).  

Витрати на відрядження учасників та супроводжуючих осіб здійснюються за 

рахунок організації, що відряджає. Просимо завчасно придбати квитки на зворотній 

шлях. Збереження життя і здоров’я учасників у дорозі та під час проведення заходу 

забезпечують супроводжуючі особи.   

Додаткова інформація за телефоном у місті Львові (032) 275-20-18,  Ярослав 

Биткалюк - (098) 118-70-37, (050) 234-17-09, Надія Коровій - (097) 605-35-55, Анна 

Гурмак - (063) 651-13-76, у місті Києві (044) 253-01-05, контактна особа - Наумець Алла 

Федорівна. 

 

Директор                                                                                                              Г. А. Шкура 
 

 

Наумець (044) 253-01-05 

 Директорам обласних, Київського та 

міських центрів, палаців дитячо-

юнацької творчості, естетичного 

виховання, державних будинків 

художньої  та  технічної  творчості 
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