
 
УКРАЇНА  

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   

 

Код ЄДРПОУ 41625530 

 

НАКАЗ 
 

18.11.2022                                             Перечин                                        № 52/01-07 

 

Про підсумки II етапу конкурсу  

літературних творів, творів  

образотворчого мистецтва та  

фоторобіт па тему «Захисники  

України: історія та сьогодення» 

 

На виконання наказу департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації 12.10.2022 № 167 «Про проведення в 2022 році 

обласного конкурсу літературних творів, творів образотворчого мистецтва 

та фоторобіт на тему «Захисники України: історія та сьогодення», наказу 

відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської ради  від 

12.10.2022 № 43/01-07 «Про проведення  у 2022 році конкурсу літературних 

творів, творів образотворчого мистецтва та фоторобіт на тему «Захисники 

України: історія та сьогодення»  з 2 до 18 листопада  проходив ІІ етап 

Конкурсу. 

Конкурс проводився з метою вшанування бойового подвигу, 

самовідданості громадян, які присвятили своє життя служінню 

Українському народу, формування загальнолюдських моральних орієнтирів 

і духовних цінностей, соціально активних громадян України, стійких, 

рішучих, відданих Україні патріотів, розкриття, підтримки і розвитку 

творчого потенціалу обдарованої молоді та проходив у чотирьох 

номінаціях: «Лист», «Вірш», «Малюнок», «Фоторобота». 

У ІІ етапі Конкурсу взяли участь 13 учнів закладів загальної середньої 

освіти Перечинської ТГ, у тому числі 5 - у номінації «Лист», 2- у номінації 

«Вірш», 6 – у номінації «Малюнок» та жодної роботи не було представлено 

у номінації «Фоторобота». 

Роботи, надіслані на Конкурс, свідчать про те, що наші учні усвідомлюють 

патріотизм та духовні цінності Українського народу, шанують самовідданість 

воїнів-захисників Батьківщини, прагнуть миру й об’єднання нації, вірять у 

щасливе майбуття Української держави. Разом з тим, керівникам закладів 

освіти необхідно звернути увагу на дотримання вимог до виконання, 



оформлення (дотримання розмірів) та подання визначеної кількості робіт згідно 

з Примірним положенням про Конкурс. 

Ураховуючи зазначене,  відповідно до рішення журі ІІ етапу 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Визнати переможцями ІІ етапу конкурсу літературних творів, 

творів образотворчого мистецтва та фоторобіт на тему «Захисники України: 

історія та сьогодення» учнів закладів загальної середньої освіти 

Перечинської ТГ згідно зі списком (додаток 1). 

2. Надіслати  до 21 листопада 2022 року звіти про проведення І-ІІ 

етапів Конкурсу, копію підсумкового наказу, заявки  та роботи переможців (І 

місце) для участі в ІІІ етапі  Конкурсу: 

у номінаціях «Лист» та «Вірш» на адресу департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації (88000, 

м.Ужгород, пл. Народна, 4); 

у номінації ,,Малюнок” – на адресу Закарпатського обласного палацу 

дитячої та юнацької творчості ,,ПАДІЮН” (88000, м.Ужгород, Студентська 

наб., 8). 

3. Директору Перечинського ліцею Гунка Ф.Ф. вжити заходів для 

відрядження 18 листопада 2022 року у м. Ужгород вчителя образотворчого 

мистецтва Зайченко А.І.  для подання робіт на ІІІ етап Конкурсу. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Начальник відділу                                                                    Ольга БАРЗАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до наказу відділу освіти, 

 культури, сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради 

18.11.2022 № 52/01-07 

 

СПИСОК 

переможців ІІ етапу конкурсу літературних творів, творів образотворчого 

мистецтва та фоторобіт на тему «Захисники України: історія та сьогодення» 

 

Прізвище, ім’я 

учасника 

Заклад освіти, 

клас 
Місце 

П І Б 

керівника 

номінація: «Лист» 

Василяйко Аліна 

Русланівна 

Сімерківська гімназія,  

9 клас 
І Мараморощак Л.В. 

Ганич Анастасія 

Іванівна 

Перечинський ліцей, 

9 клас 
ІІ Келемен Д.Ю. 

Лялько Діана 

Василівна 
Зарічівська гімназія, 9 клас ІІІ Ганчак М.М. 

номінація: «Вірш» 

Пузяк Ангеліна 

Євгенівна 

Перечинський ліцей,    

9 клас 
І Годована М.Е. 

Гальцова Крістіна 

Василівна 
Сімерська гімназія, 9 клас ІІ Зизич М.Ю. 

номінація: «Малюнок» 

ІванчоЯрослав 

Віталійович 

Перечинський ліцей,    

7 клас 
І Зайченко А.І. 

Трянчич Ольга 

Василівна 

Зарічівська гімназія,  

7 клас 
ІІ Зайченко А.І. 

Мироненко Софія 

Ростиславівна  

Сімерська гімназія, 

 6 клас 
ІІІ Білець Н.Ф. 

Ярчич Валентина 

Василівна 

Сімерківська гімназія, 

 6 клас 
III Бобаль Л.О. 

 

 

 

 

 

 


