
 
УКРАЇНА  

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

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   

НАКАЗ 
 

11.01.2020                                         Перечин                                       № 02/01-07 

 

Про проведення у 2020 році  

Шостого обласного фестивалю- 

конкурсу «Воскресни, писанко!» 

 

На виконання наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

10.01.2020 № 7 «Про проведення у 2020 році Шостого фестивалю-конкурсу 

«Воскресни, писанко!», з метою відродження, збереження українських 

народних традицій щодо виготовлення писанок, великодніх атрибутів 

декоративно-ужиткового мистецтва; сприяння забезпеченню освітньо-

культурних потреб дітей, створення умов для їх творчого і духовного 

розвитку; виявлення і підтримки талановитої та обдарованої учнівської 

молоді 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести І - ІІ етапи Шостого обласного фестивалю-конкурсу 

«Воскресни, писанко!» (далі - Конкурс) відповідно до Примірного 

положення,  затвердженого наказом департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 10.01.2020 № 7«Про проведення у 2020 році Шостого 

фестивалю-конкурсу «Воскресни, писанко!» (додаток 1): 

перший - в закладах освіти Перечинської ОТГ – упродовж лютого        

2020 року; 

другий – в Перечинській об’єднаній територіальній громаді – з 01 до        

19 березня 2020 року. 

2. Затвердити: 

2.1. склад оргкомітету другого етапу Конкурсу;  

2.2. журі другого етапу Конкурсу. 

3. Керівникам закладів освіти: 

3.1.  Організувати проведення І етапу Конкурсу згідно з Примірним 

положенням.  

3.2.  Забезпечити участь переможців у другому етапі Конкурсу (монтаж 

декорацій та конкурсних робіт 19 березня 2020 року з 9.00). 



3.3.Інформацію про підсумки проведення І етапу Конкурсу та заявку на 

участь у ІІ етапі надати до 18 березня 2020 року на електронну адресу 

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

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

ради вжити заходи: 

4.1.  Для організації проведення 19 березня 2020 року на базі 

Перечинського ліцею ІІ етапу Конкурсу згідно з Примірним положенням. 

4.2.  Для забезпечення участі переможців у третьому (обласному) етапі 

Конкурсу. 

4.3.  Для монтажу декорацій відповідно до Примірного положення 8 квітня 

2020 року з 11.00 та для демонтажу конкурсних робіт - 24 квітня 2020 року 

з 10.00 до 12.00. 
4.4 . Для проведення 9 квітня майстер-класів з виготовлення великодньої 

атрибутики, початок о 12.00.  

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  



Наказ відділу освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту  

Перечинської міської ради 

11.01.2020 №  02/01-07 

 

 

 

 

ОРГКОМІТЕТ 

проведення другого (в Перечинській ОТГ) етапу 

Шостого фестивалю-конкурсу 

«Воскресни, писанко!» 

 

 

Голова оргкомітету 

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

спорту Перечинської міської ради 

 

Заступник голови оргкомітету 

Кутчак М.І. головний спеціаліст відділу освіти, культури, сім’ї, 

молоді та спорту Перечинської міської ради 

 

Члени оргкомітету 

Афанасьєва О.І.         провідний спеціаліст відділу освіти, культури, сім’ї,  

                                     молоді та спорту Перечинської міської ради 

Бобаль  Л.О. учитель образотворчого мистецтва Сімерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Зозулич А.В. учитель образотворчого мистецтва Зарічівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ відділу освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту  

Перечинської міської ради 

11.01.2020 №  02/01-07 

 

 

СКЛАД  ЖУРІ 

проведення другого (в Перечинській ОТГ) етап  

Шостого фестивалю-конкурсу 

«Воскресни, писанко!» 

 

 

Голова журі 

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

спорту Перечинської міської ради 

 

Заступник голови журі 

Бобаль  Л.О. учитель образотворчого мистецтва Сімерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

  

Члени журі 

Афанасьєва О.І.         провідний спеціаліст відділу освіти, культури, сім’ї,  

                        молоді та спорту Перечинської міської ради 

Кутчак М.І. головний спеціаліст відділу освіти, культури, сім’ї, 

молоді та спорту Перечинської міської ради 

Щербанич М.В. провідний спеціаліст відділу освіти, культури, сім’ї, 

молоді та спорту Перечинської міської ради 

Цьома Н.Ю. головний спеціаліст відділу освіти, культури, сім’ї, 

молоді та спорту Перечинської міської ради 

Стегура І.І. 

 

Зозулич А.В. 

 

учитель образотворчого мистецтва Сімерської 

гімназії 

учитель образотворчого мистецтва Зарічівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

 


