
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
 

28.05.2021                                       с.Миколаївка                                     № 66-ОД

Про участь у заходах з нагоди 
Міжнародного дня захисту дітей

На виконання наказу  Департаменту  освіти  і  науки  Сумської  обласної
державної адміністрації від 24.05.2021 № 290-ОД «Про проведення обласного
свята  «Майбутнє  творити  молодим»,  відповідно  до  листа  комунального
закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та
роботи з талановитою молоддю від 18.05.2021 № 289 «Про участь у заходах з
нагоди Міжнародного дня захисту дітей» (додається), з метою відзначення
Міжнародного  дня  захисту  дітей,  вшанування  кращих  дітей,  учнівської
молоді, які досягли вагомих результатів у навчально-творчій діяльності,

НАКАЗУЮ: 
1. Директору Кровненського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ

ступенів Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області
(Простатіна О. О.):

1.1. Направити  1  червня  2021  року у  відповідні  локації  м.  Суми
(відповідно  до  листа  КЗ  Сумської  обласної  ради  ОЦПО  та  РТМ  від
25.05.2021 № 342) учасників обласних заходів з нагоди Міжнародного дня
захисту дітей (за умов дотримання карантинних обмежень).

1.2.  Затвердити  список учасників заходів  з  нагоди  Міжнародного дня
захисту дітей (додаток 1).

1.3.  Призначити  керівника  делегації  відповідального  за  неухильне
дотримання правил техніки безпеки, збереження життя і здоров’я учнів.

2. Повідному спеціалісту відділу освіти, молоді та спорту Геращенко М.
підготувати список на харчування згідно із заданою формою.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти, 
молоді та спорту

      Наталія МАКШЕЄВА

 



Додаток 1
до наказу відділу освіти,
молоді та спорту
Миколаївської сільської ради
від 28.05.2021 № 66-ОД

Список запрошених осіб до участі в обласних заходах з
нагоди Міжнародного дня захисту дітей

1 червня 2021 року «Майбутнє творити молодим»

№
з/п

Прізвище, ім’я
учасника 

Назва закладу освіти, учень/вчитель Категорія

1 Білокур Неля

Учениця 9-го класу Кровненського 
закладу загальної середньої освіти І-
ІІІ ступенів Миколаївської сільської 
ради Сумського району Сумської 
області

Слухач 
Сумського 
територіального
відділення 
МАН 

2
Гаценко 
Тетяна

Учениця 9-го класу Кровненського 
закладу загальної середньої освіти І-
ІІІ ступенів Миколаївської сільської 
ради Сумського району Сумської 
області

Слухач 
Сумського 
територіального
відділення 
МАН

3
Голубенко 
Тетяна 
Сергіївна

Вчитель біології Кровненського 
закладу загальної середньої освіти І-
ІІІ ступенів Миколаївської сільської 
ради Сумського району Сумської 
області

Керівник 
делегації

Начальник відділу освіти, 
молоді та спорту

Наталія МАКШЕЄВА


