
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

07.09.2021                                       с.Миколаївка                                       № 111-ОД

Про проведення І етапу обласного 
конкурсу робіт юних фотоаматорів 
«Моя Україно!»  

На виконання  Плану обласних масових  заходів  з  дітьми та  учнівською
молоддю  на  2021  рік,  затвердженого  наказом  Департаменту  освіти  і  науки
Сумської обласної державної адміністрації від 13.01.2021 № 06-ОД, відповідно
до Положення про Всеукраїнський фестиваль дитячої  та  юнацької  творчості
«Чисті роси», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
09.08.2002  №  457  (у  редакції  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України
19.05.2015 № 540) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня
2002  року  за  №  713/7001,  наказу  Департаменту  освіти  і  науки  Сумської
обласної  державної адміністрації  «Про проведення обласного конкурсу робіт
юних фотоаматорів  «Моя Україно!»  № 430-ОД від  03.09.2021 (додається),  з
метою виявлення та підтримки обдарованої учнівської молоді:

Н А К А З У Ю:

1. Провести з 10 до 17 вересня 2021 року І етап обласного конкурсу робіт
юних фотоаматорів «Моя Україно!» відповідно до положення фотоконкурсу.

2. Директорам  ЗЗСО  Миколаївської  сільської  ради  забезпечити  участь
учнів  закладів  загальної  середньої  освіти  в  зазначеному  заході  та  подати
матеріали фестивалю-огляду на розгляд журі І етапу до 17.09.2021.

3. Затвердити склад журі І етапу конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя
Україно!» (додаток 1).

4. Членам  журі  визначити  переможців  І  етапу конкурсу  робіт  юних
фотоаматорів «Моя Україно!» до 20.09.2020 та надіслати фотороботи на адресу
комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної
освіти та роботи з талановитою молоддю до 22.09.2021.



5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

  Наталія МАКШЕЄВА

З наказом ознайомлені:
«__» _______ 2021 _____________ М. Геращенко
«__» _______ 2021 _____________ О. Нікітенко



 
Додаток 1
до наказу відділу освіти,
молоді та спорту 
Миколаївської сільської ради
від 07.09.2021 № 111-ОД

 

Склад журі І етапу
 обласного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» 

 

1. Макшеєва  Н.  –  начальник  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської сільської ради (голова журі).

2. Нікітенко О. – головний спеціаліст відділу освіти, молоді та
спорту Миколаївської сільської ради (член журі).

3. Геращенко М. – провідний спеціаліст відділу освіти, молоді
та спорту Миколаївської сільської ради (член журі).


	

