
 
УКРАЇНА  

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

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   

 

 

НАКАЗ 

 

10.03.2020                                         Перечин                                    № 25/01-07 

 

 

Про проведення І та ІІ етапів 

конкурсу «Малюнок,  

вірш, лист до мами» 

 

На виконання наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

05.03.2020 року № 62 «Про проведення обласного конкурсу «Малюнок, вірш, 

лист до мами» у 2020 році», з метою привернення уваги громадськості до 

української родини, формування цілісної особистості, з розвиненим почуттям 

власної гідності і такої ж поваги до гідності іншої людини, відповідальної за 

збереження і продовження сімейних культурно-історичних традицій, 

виховання шанобливого ставлення до жінки матері як невтомної і 

самовідданої берегині звичаїв, традицій, духовності, а також для 

поглиблення знань  учнів з історії та культури Українського народу, 

виявлення й підтримки обдарованих дітей 

 

Н А К А З У Ю: 

 1. Для організації проведення у 2020 році конкурсу «Малюнок, вірш, 

лист до мами» у Перечинській ОТГ (далі – Конкурс):  

1.1. Затвердити склад організаційного комітету Конкурсу, що додається. 

1.2. Затвердити склад журі Конкурсу (додається). 

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти забезпечити: 

2.1. Проведення І етапу (у закладі освіти) Конкурсу відповідно до 

Положення про конкурс «Малюнок, вірш, лист до мами», затвердженого 

наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  05.03.2020 року 



№ 62 «Про проведення обласного конкурсу «Малюнок, вірш, лист до мами» 

у 2020 році» (далі – Положення) з 16 до 31 березня 2020 року. 

2.2. Надіслати  звіт про проведення І етапу, заявки та роботи переможців 

(І місце) для участі у ІІ етапі до 3 квітня 2020 року  відділу освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської ради; 

3. Другий етап Конкурсу провести з 6 до 15 квітня 2020 року – для 

переможців І етапу відповідно до Положення. 

4. Оргкомітету ІІ етапу до 21 квітня 2020 року надіслати звіт про 

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

участі в ІІІ етапі на адреси: 

 у номінаціях на кращий літературний твір - департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації; 

у номінації на кращий твір образотворчого мистецтва – Закарпатського 

обласного палацу дитячої та юнацької  творчості «ПАДІЮН». 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

  

  

 

Начальник відділу                                                          Ольга Барзак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ відділу освіти, 

культури, сім’ї,  

молоді та спорту 

Перечинської міської ради 

10.03.2020 № 25/01-07 

 

 

 

ОРГКОМІТЕТ 

І-ІІ етапу конкурсу «Малюнок, вірш, лист до мами» 

 

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 з питань загальної середньої 

освіти 

 

Члени оргкомітету: 

Афанасьєва О.І.    –       провідний спеціаліст з питань позашкільної освіти 

Цьома Н.Ю. - головний спеціаліст з питань дошкільної та 

початкової освіти 

Щербанич М.В. - провідний спеціаліст з організаційної роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ відділу освіти, 

культури, сім’ї,  

молоді та спорту 

Перечинської міської ради 

10.03.2020 № 25/01-07 

 

 

Журі 

І-ІІ етапу конкурсу «Малюнок, вірш, лист до мами» 

 

Голова журі 

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

спорту Перечинської міської ради 

Члени журі: 

Афанасьєва О. І.      -     провідний спеціаліст з питань позашкільної освіти 

 

Щербанич М. В. 
- провідний спеціаліст з організаційної роботи 

Дорогович В. Р. - 

 

учитель української мови та літератури 

Перечинського ліцею 

Зозулич А. В. - 

 

учитель образотворчого мистецтва 

Зарічівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Бобаль Л. О. - 

 

учитель образотворчого мистецтва Сімерківської 

ЗОШ І-ІІ ступенів  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


