
 
УКРАЇНА  

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

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   

 

Код ЄДРПОУ 41625530 

 

НАКАЗ 
 

08.02.2023                                        Перечин                                    № 08/01-07 

 

Про проведення виставки-конкурсу  

декоративно-ужиткового 

й образотворчого мистецтва  

«Знай і люби свій край» 

 

На виконання наказу департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації 06.02.2023 № 71 «Про проведення обласної виставки-

конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і 

люби свій край», відповідно до Умов проведення  Всеукраїнської виставки-

конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і 

люби свій край»» (лист Українського державного центру позашкільної освіти 

від 24.05.2022 № 05-10), з метою підтримки й розвитку декоративно-

ужиткового й образотворчого мистецтва, художньо-естетичного 

виховання учнівської молоді, формування в неї поваги до національної 

культурної спадщини  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести з 10 до 25 лютого 2023 року у Перечинській 

територіальній громаді виставку-конкурс декоративно-ужиткового й 

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»  (далі – виставка-

конкурс). 

2. Затвердити склад журі виставки-конкурсу (додається). 

3.  Керівникам  закладів загальної середньої освіти: 

3.1. Вжити заходів для проведення у закладах загальної середньої 

освіти Перечинської територіальної громади з 10 до 20 лютого 2023 року       

І туру виставки-конкурсу. 

3.2. Подати до 22 лютого 2023 року експонати переможців І туру 

виставки-конкурсу для участі у ІІ турі (у територіальній громаді) виставки-



конкурсу не більше 3-х робіт з кожної номінації у кожній віковій категорії) у 

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

3.3. Взяти до відома, що для участі у ІІ турі виставки-конкурсу 

необхідно до 22 лютого 2023 року подати відділу освіти на електронну 

адресу такі документи: 

- підсумковий наказ за результатами проведення І туру виставки-

конкурсу; 

- загальну заявку на участь переможців у ІІ турі виставки-конкурсу 

згідно з додатком 1 до Умов проведення Всеукраїнської виставки-

конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва 

«Знай і люби свій край» (далі – Умов проведення); 
- фотографії кожного окремого експонату; 
- паспорт на кожен експонат (додаток 2 до Умов проведення); 
- етикетку на експонат (додаток 4 до Умов проведення). 

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

міської ради (Афанасьєва О.І.) до 1 березня 2023 року подати на електронну 

адресу комунального закладу позашкільної освіти «Закарпатський обласний 

центр дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН» Закарпатської обласної 

ради супровідні документи та фотографії кожного окремого експонату 

переможців І туру виставки-конкурсу.  
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 

08.02.2023  № 08/01-07 
 

 

ЖУРІ 

ІІ туру виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край»» 

Голова журі 

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

молоді та спорту Перечинської міської ради 

Заступник голови журі 

Афанасьєва О. І. - головний спеціаліст з питань позашкільної 

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

спорту Перечинської міської ради 

Члени журі: 

Кутчак М. І. 

 

- головний спеціаліст з питань загальної 

середньої освіти 

Щербанич М. В. - - головний спеціаліст з організаційної роботи 

відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та 

спорту Перечинської міської ради 

Іванчо Н.В. - педагог-організатор Перечинського ліцею 

Бобаль Л.О. - учитель образотворчого мистецтва 

Сімерківської гімназії 

Білець Н.Ф. - учитель трудового навчання Сімерської 

гімназії 
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