
 

 
УКРАЇНА  

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

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   

 

Код ЄДРПОУ 41625530 

 

НАКАЗ 

 

12.10.2022                                        Перечин                                     № 43/01-07 

 

Про проведення у 2022 році 

конкурсу літературних творів, 

творів образотворчого мистецтва 

та фоторобіт на тему «Захисники 

України: історія та сьогодення» 

 

На виконання наказу департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації-обласної військової адміністрації 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», з метою вшанування бойового подвигу, 

самовідданості громадян, які присвятили своє життя служінню 

Українському народу, посилення суспільної уваги та турботи про 

захисників рідної землі, збереження та розвитку національних військових 

традицій, формування загальнолюдських моральних орієнтирів і 

духовних цінностей, соціально активних громадян України, стійких, 

рішучих, відданих Україні патріотів, розкриття, підтримки і розвитку 

творчого потенціалу обдарованої молоді 

 

Н АКАЗУЮ: 

1. Провести упродовж жовтня - листопада 2022 року конкурс 

літературних творів, творів образотворчого мистецтва та фоторобіт на 

тему «Захисники України: історія та сьогодення» (далі - Конкурс) у два 

етапи:  

І-ий -у закладах загальної середньої освіти до 1 листопада 2022 року; 

ІІ-ий - у Перечинській територіальній громаді до 18 листопада      

2022 року за чотирма номінаціями: «Лист», «Вірш», «Малюнок», 

«Фоторобота». 

2. Затвердити склад оргкомітету з проведення ІІ етапу Конкурсу 

(додається). 



 

3. Затвердити склад журі ІІ етапу Конкурсу (додається). 

4. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

4.1. Забезпечити проведення І етапу Конкурсу відповідно до 

Примірного положення, затвердженого наказом департаменту освіти і 

науки,  молоді та спорту облдержадміністрації 12.10.2022 № 167. 

4.2. Звіти про проведення І етапу, заявки та роботи переможців          

(І місце) для участі в ІІ етапі Конкурсу до 1 листопада 2022 року надати 

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

ради. 

5. Відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської 

міської ради до 21 листопада 2022 року надати звіти про проведення І, ІІ 

етапів Конкурсу, заявки та роботи переможців ІІ етапу (І місце) для 

участі в ІІІ (обласному) етапі Конкурсу: 

у номінаціях «Лист», «Вірш» - департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту облдержадміністрації; 

у номінації «Малюнок» - Закарпатському обласному палацу дитячої та 

юнацької творчості «ПАДІЮН»; 

у номінації «Фоторобота» - Закарпатському обласному центру науково-

технічної творчості учнівської молоді. 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Начальник відділу                                                                   Ольга  БАРЗАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ відділу освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради 

12.10.2022  № 43/01-07 

 

 

ОРГКОМІТЕТ 

з проведення ІІ етапу конкурсу літературних творів, творів 

образотворчого мистецтва та фоторобіт на тему 

«Захисники України: історія та сьогодення» 

 

Голова оргкомітету 

Барзак О.І. - начальник відділу освіти, культури, сім’ї, 

молоді та спорту Перечинської міської ради 

 

Члени оргкомітету: 

Афанасьєва О.І. - головний спеціаліст з питань позашкільної 

освіти відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та 

спорту Перечинської міської ради 

 

Кутчак М.І. - головний спеціаліст з питань загальної 

середньої освіти відділу освіти, культури, сім’ї, 

молоді та спорту Перечинської міської ради 

 

Щербанич М.В. - головний спеціаліст з організаційної роботи 

відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ відділу освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради 

12.10.2022  № 43/01-07 

 

 

ЖУРІ 

ІІ етапу конкурсу літературних творів, творів 

образотворчого мистецтва та фоторобіт на тему 

«Захисники України: історія та сьогодення» 

 

Голова журі 

Барзак О.І.  - начальник відділу освіти, культури, сім’ї, 

молоді та спорту Перечинської міської 

ради 

 

Члени журі: 

Афанасьєва О.І.  - головний спеціаліст з питань 

позашкільної освіти відділу освіти, 

культури, сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради 

 

Кутчак М. І.  - головний спеціаліст з питань загальної 

середньої освіти відділу освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту Перечинської 

міської ради 

 

Щербанич М.В. - головний спеціаліст з організаційної 

роботи відділу освіти, культури, сім’ї, 

молоді та спорту Перечинської міської 

ради 

 

Зайченко А.І.  - учитель образотворчого мистецтва 

Перечинського ліцею 

 

Бобаль Л.О.  - учитель образотворчого мистецтва 

Сімерківської гімназії 

 


	ОРГКОМІТЕТ
	ЖУРІ

