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Про проведення обласної 
благодійної акції «Доброта врятує світ!» 

 
   Начальникам місцевих органів 

у сфері управління освітою 

    Директорам закладів освіти 
обласного підпорядкування 

 

                 Адміністрація Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої 
та юнацької творчості» повідомляє, що відповідно до статті 8 Закону України «Про 
позашкільну освіту», плану роботи Комунального закладу «Харківський обласний 
Палац дитячої та юнацької творчості» на 2023 рік, з обов’язковим виконанням вимог 
Постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 та 
запровадженням на території України воєнного стану, згідно з Указами Президента 
України, з метою формування громадської та соціальної активності дітей, сприяння 
розвитку у дітей почуття милосердя та толерантності, підняття патріотичного духу 
серед дітей та учнівської молоді, сприяння їх становленню як активних членів своєї 
громади, патріотів України, подальшого розвитку учнівського волонтерського руху 
на Харківщині  з 07 по 16 лютого 2023 року в Комунальному закладі «Харківський 
обласний Палац дитячої та юнацької творчості» (далі – Палац) відбудеться обласна 
благодійна акція «Доброта врятує світ!» до Дня Святого Валентина та 
Всесвітнього дня онкохворої дитини  (далі − акції). 
             До участі в заході запрошуються учні та дитячі колективи закладів освіти 
Харківської області. 

Для участі в акції пропонуємо власноруч створити вітальні листівки, 
сувеніри або малюнки до Дня Святого Валентина для воїнів ЗСУ та дітей, які 
знаходяться на довготривалому лікуванні.  

Увага! В рамках проведення акції відбудеться збір теплих речей для 
захисників і захисниць: термобілизна, головні убори, рукавички, шкарпетки, окопні 
свічки, ліхтарі, мед, горіхи, варення, сухофрукти. Для дітей: альбоми для 
малювання, кольорові оливці, фломастери, фарби, цукерки (тільки карамель), 
печиво (тільки крекер, зоологічне або «Марія»), фрукти (яблука (тільки зелені та 
жовті), мандарини, банани).  

Усі малюнки, сувеніри, листівки, речі, солодощі будуть передані воїнам ЗСУ 
на передову, дітям, які знаходяться на лікуванні в КНП «Міська дитяча клінічна 



лікарня №16» Харківської міської ради, пораненим воїнам, які лікуються в 
Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. 

Фотозвіт про проведену акцію буде розміщено на офіційному сайті Палацу 
(https://firstpalace.kh.ua), на офіційній сторінці у Facebook: 
(https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua) та Харківської обласної ради, сайті 
Департаменту науки і освіти ХОВА. 

Для участі  в  обласній  акції  просимо до 15 лютого 2023 року  надіслати 
речі до Палацу  поштою (за рахунок відправника  з  ОБОВ’ЯЗКОВОЮ 
кур’єрською доставкою) на адресу: КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості», вул. Сумська, 54,  м. Харків, 61002, з позначкою «Благодійна 
акція». 

Для отримання  СЕРТИФІКАТА  про участь в  заході  необхідно 
заповнити електрону форму: https://forms.gle/t449ScsB5nGmGEaR9  
               Додаткова інформація за тел.: (050) 914-79-40 (контактна особа – Тетяна 
Іванівна Курукіна) 

 
 
Заступник директора 
з виховної роботи              оригінал підписано                       Тетяна КУРУКІНА 

 
 
Світлана Кандиба: 0958040814 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


