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Міністру соціальної політики України
Реві А.О.
Шановний Андрію Олексійовичу!
У травні 2019 року Всеукраїнська премія «Диво-Дитина» 11-ий рік поспіль буде
нагороджувати найталановитіших дітей нашої країни.
За цей час зазначена премія стала найбільш очікуваною подією для дітей України 1
щороку визначає найобдарованіших представників1підростаючого покоління, надаючи їм
звання «Дитина року».
Основна мета Премії - пошук, відбір, вшайування та нагородження грошовими
преміяминайталановитіших та найобдарованіших дітей України.
Премія вручається на основі експертної оцінки та по встановленим номінаціям дітям,
які мають досягнення у науці, спорті, мистецтві; унікальні розумові або фізичні здібності;
дітям-рятівникам.
Номінації Премії: «Найрозумніша дитина»; «Найтворча дитина»; «Найспортивніша
дитина»; «Найдивовижніша дитина»; «Найгероїчніша дитина».
Подробиці на сайті www.divo-dutuna.com
З першого року проведення та вручення Премія «Диво-Дитина» проходить за підтримки
Міністерства освіти та науки України, за що від свого імені та імені оргкомітету премії хочу
висловити Вам щиросердечну подяку.
Враховуючи вищенаведене, а також соціально-виховну значимість заходу
просимо Вас І цього року підтримати вручення 11-ої премії «Диво-Дитина» шляхом
інформування підпорядкованих Вам обласних структурних підрозділів та всеукраїнських
молодіжних та дитячих громадських організацій, з метою якомога більшого
інформування батьків та дітей щодо умов здобуття Всеукраїнської премії «Диво-дитина
2019 ».

Я глибоко переконаний, що проведення та вручення Премії «Диво-Дитина 2019» за
Вашої підтримки додасть більшої значимості цьому заходу та допоможе кожній
талановитій дитині відчути тепло, підтримку та надихне на нові досягнення і перемоги.

З повагою та найкращими побам
. Президент премії «Диво-Дитина
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УКРАЇНА
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖ АВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЛУЖ БА У СПРАВАХ ДІТЕЙ
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На №______________ від__________
В.о.начальника управління
освіти молоді та спорту
Тодавчич Т.О.

Про проведення Всеукраїнської
премії „Диво-дитина”.

На адресу служби у справах дітей надійшов лист обласної служби у
справах дітей щодо проведення Всеукраїнської премії „Диво-дитина”.
Просимо направити зазначений лист до відому дирекції навчальних
закладів району та підтримати проведення премії „Диво-дитина”.

Додаток на 1 аркуші.

Начальник служби
Гомонай, 26548

Є.БЕЛАНИНЕЦЬ

