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Керівникам відділів, управлінь
освіти
райдержадміністрацій,
міських
рад,
об’єднаних
територіальних громад

Про проведення III
Міжнародного Конкурсу-фестивалю
дитячо-юнацької творчості “Перлина Fest”
Відповідно до листа Кіровоградської обласної ради від 27 жовтня
2017 року № 18-1829/1 (додається) повідомляємо, що 02 грудня 2017 року у
Колонній залі Київської міської державної адміністрації планується проведення
III Міжнародного Конкурсу-фестивалю дитячо-юнацької творчості “Перлина
Fest”.
Просимо довести інформацію про зазначений Конкурс-фестиваль до
відома керівників підпорядкованих навчальних закладів, педагогічних та
учнівських колективів.
У разі участі учнів у конкурсі, просимо до 20 листопада 2017 року
повідомити управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації на
електронну адресу inboxl@osvita.kr-admiii.gov.ua.
Додаток: на 2 арк. в 1 прим.

Начальник управління
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на № __________ від ____ 20! 7р.
Голові Кіровоградської обласної
держ авної адміністрації
Кузьменку С.А.

Про участь у фестивалі
Ш ановний Сергію Анатолійовичу!
До обласної ради надійшло звернення Президента Української асоціації
районних та обласних рад із пропозицією шодо участі представників
Кіровоградської області
у Ш Міжнародному конкурсі-фестивалі дитячоюнацької творчості “Перлина Fest”.
Відповідно до статей 18, 22 Закону України “Про місцеві державні
адміністрації” просимо розглянути зазначене звернення та про результати
розгляду поінформувати обласну раду.
Додаток: на 1 арк. в 1 прим.
З повагою
О .Чорноіваненко

Голова обласної ради
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Голові обласної ради

Щодо проведення 111
Міжнародного Конкурсу-фестиваюо
дитячо-юнацької творчості «Перлина Fest»
Вельмишановний пане Голово!
Українська асоціація районних та обласних рад долучилася до роботи з підготовки
III Міжнародного Конкурсу-фестивалю дитячо-юнацької творчості «Перлина Fest», який
відбудеться 2 грудня 2017 року у Колонній залі Київської міської державної адміністрації
за сприяння Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Української
асоціації районних та обласних рад» та Київської міської державної адміністрації.
Конкурс відбувається під девізом: «Творчість заради майбутнього!», та мас на
меті показати усю культурну різноманітність України, увібравши самобутність традицій,
що передаються від покоління до покоління протягом нашої історії. Його особливістю
стало те, що звичаї своєї місцевості продемонстрували молоді українці, а конкурсні
дисципліни не обмежуватимуться однією категорією. Окремою номінацією Конкурсу
стала - «Перлина громади» (особливий твір, який розкриває самобутність культури
регіону України).
Гаку ініціативу вбачаємо необхідною, оскільки захід націлений на збагачення та
подальший поступ нашої культурної та історичної спадщини, що є формуючим фактором
національної свідомості. Крім того, залучення дітей до таких заходів виховує їх
відповідальними, патріотично-налаштованими громадянами, готовими до нових
починань.
Зважаючи на вищевказане, пропонуємо Вам долучитися до проведення зазначеного
Конкурсу та сприяти представленню Вашого регіону у ньому.
З метою популяризації нашої ініціативи, просимо поширити інформацію про
конкурс у місцевих засобах масової інформації (друковані та електронні), а також серед
провідних дитячих культурних закладів Вашої області.
Конкурс «Перлина Fest» відбудеться 2 грудня 2017року у Колонній залі Київської
міської державної адміністрації.
Контакти оргкомітету:
044-586-40-11, 067-520-11-35 Анастасія
http:/7ww w .perlvnv.com.ua

З глибокою повагою та надією на співпрацю,
П резидент Асоціації,
Г олова Х а р к ів сь к о ї обласної ради
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