
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Н А К А З  

м. Київ 
 16.02.2011                       № 138 
 
Про проведення Першої 
всеукраїнської виставки-звіту  
дитячої творчості  
«Країна юних майстрів» 
 

 

 Відповідно до Державної цільової соціальної програми розвитку 
позашкільної освіти на період до 2014 року, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України  від 27 серпня 2010 р. № 785, 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести 24 лютого 2011 року у м. Києві на базі Київського Палацу 
дітей та юнацтва Першу всеукраїнську виставку-звіт дитячої творчості 
«Країна юних майстрів» (далі - виставка). 

2.Затвердити склад організаційного комітету, згідно з додатком. 
3.Відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини 

(Середницька А.Д.), Національному еколого-натуралістичному центру 
учнівської молоді (Вербицький В.В.), Українському державному центру 
позашкільної освіти (Ткачук В.В.), Національному центру „Мала академія 
наук України” (Лісовий О.В.)  забезпечити належну організацію виставки. 

4.Начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити необхідні 
умови для участі вихованців позашкільних навчальних закладів та 
педагогічних працівників у заході за рахунок відряджаючих організацій. 

5.Головному управлінню освіти і науки Київської міської державної 
адміністрації   (Горюнова В.З.) здійснити організаційні заходи  у Київському 
Палаці дітей та юнацтва щодо підготовки та проведення  виставки. 

6.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра  
Жебровського Б.М. 
 
 
Міністр                                             Д. В.Табачник 
 

 
 



Додаток  
до наказу Міністерства 
від 16.02.2011 № 138 

 
 

Організаційний комітет 
Першої всеукраїнської виставки-звіту дитячої творчості  

«Країна юних майстрів» 
 
 
Жебровський  
Борис  
Михайлович 
 

- заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту 

Горюнова  
Віра 
Зіновіївна 
 

- начальник Головного управління освіти і науки 
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 

Середницька 
Алла 
Дмитрівна 
 

- начальник відділу позашкільної освіти, виховної 
роботи та захисту прав дитини Міністерства 

  
Бут  
Світлана 
Володимирівна 
 

- головний спеціаліст відділу позашкільної освіти, 
виховної роботи та захисту прав дитини Міністерства 

Вербицький 
Володимир 
Валентинович 
 

- директор Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді 

Лісовий 
Оксен 
Васильович 
 

- директор Національного центру “Мала академія наук 
України” 

Ткачук 
Віталій 
Володимирович 
 

- директор Українського державного центру 
позашкільної освіти 

Дахнов 
Сергій 
Леонідович 
 

- директор Київського палацу дітей та юнацтва 

 
 

 


