
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

01.06.2021                                       с.Миколаївка                                       № 70-ОД

Про відзначення Дня Державного 
Прапора України та 30-ї річниці 
незалежності України
 

Відповідно  до  розпорядження  голови  Сумської  обласної  державної
адміністрації від 12.05.2021 № 293-ОД «Про внесення змін до розпорядження
голови Сумської обласної державної адміністрації від 17.11.2020 № 573-ОД», з
метою гідного відзначення у 2021 році 30-ї річниці незалежності  України та
Дня Державного Прапора України,  засвідчення  поваги до подвигу  борців за
свободу, незалежність і територіальну цілісність, єднання суспільства у справі
розбудови України як високорозвиненої європейської держави

НАКАЗУЮ:
1.  Затвердити план заходів (далі План заходів) з відзначення у 2021 році

30-ї  річниці  незалежності  України  та  Дня  Державного  Прапора  України
(додаток 1).

2. Директорам закладів освіти Миколаївської сільської ради:
2.1. Забезпечити виконання Плану заходів.
2.2.  Подати  до  24.08.2021року  відділу  освіти  відділу  освіти,  молоді  та

спорту Миколаївської сільської ради звіт про виконання Плану заходів для його
узагальнення відповідно до заданої форми (додаток 2).

3. Провідному спеціалісту відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської
сільської ради Геращенко М. П.:

3.1. Забезпечити контроль за виконанням Плану заходів.
3.2. Подати звіт Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної

адміністрації до 25.08.2021 про виконання Плану заходів.
4. Контроль за виконанням цього 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 01.06.2021 № 70-ОД

ПЛАН ЗАХОДІВ 
з відзначення Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці

незалежності України

1.   Проведення національно-патріотичних заходів: уроків пам’яті,  бесід,
тематичних виставок та екскурсій, літературних вечорів, флешмобів за участю
учасників  антитерористичної  операції  на  сході  України  та  членів  сімей
загиблих учасників АТО (ООС), спрямованих на донесення до учнівської та
студентської  молоді  інформації  про важливі події  та  персоналії  українського
державотворення.

Керівники  закладів  освіти
Миколаївської сільської ради
Протягом 2021 року

2. Проведення естафети важливих справ позашкілля Сумщини «30 років ‒
30 кроків».

Керівники  закладів  освіти
Миколаївської сільської ради
Червень-серпень 2021 року

3. Організація  та  проведення  конкурсу  патріотичних  відеороликів
«Обличчя моєї Сумщини», присвяченого 30-й річниці незалежності України.

Керівники  закладів  освіти
Миколаївської сільської ради
Червень-серпень 2021 року

4. Проведення  заходів,  спрямованих  на  популяризацію  української
національної символіки.

Відділ  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської  сільської  ради,
керівники  закладів  освіти
Миколаївської сільської ради
Протягом 2021 року

5. Проведення  молодіжного  велопробігу  по  населеним  пунктам
Миколаївської громади до Дня Державного Прапора. 

Відділ  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської  сільської  ради,
керівники  закладів  загальної
середньої  освіти  Миколаївської
сільської ради
Протягом 2021 року

6. Здійснення додаткових заходів щодо забезпечення наявності державної
символіки у належному стані у закладах освіти, упорядкування закріплених за



закладами  територій,  об’єктів  культурної  спадщини,  пам’ятників,  пам’ятних
знаків тощо.

Відділ  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської  сільської  ради,
керівники  закладів  освіти
Миколаївської сільської ради
Протягом 2021 року

7. Участь  працівників  закладів  освіти,  учнів,  вихованців  в  офіційних
заходах Миколаївської сільської ради з відзначення Дня Державного Прапора
України та 30-ї річниці незалежності України. 

Відділ  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської  сільської  ради,
керівники  закладів  освіти
Миколаївської сільської ради
Серпень 2021 року

8. Сприяння  реалізації  ініціатив  громадськості,  спрямованих  на
зміцнення  національної  єдності,  розбудову  держави,  популяризацію
національних  традицій  та  державних  символів  України,  утвердження  її
позитивного іміджу у світі. 

Відділ  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської  сільської  ради,
керівники  закладів загальної
середньої  освіти  Миколаївської
сільської ради
Червень-серпень 2021 року

9. Забезпечення анонсування та широке висвітлення заходів з підготовки
та відзначення Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці Незалежності
України  на  офіційному вебсайті,  у  соціальних мережах  та  місцевих  засобах
масової інформації.

Відділ  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської  сільської  ради,
директори  закладів  освіти
Миколаївської сільської ради
Червень-серпень 2021 року

10. Звітувати  про  проведену  роботу  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської сільської ради. 

Керівники  закладів  освіти
Миколаївської сільської ради
До 24.08.2021



Додаток 2
до наказу відділу освіти,
молоді та спорту 
Миколаївської сільської ради
від 01.06.2021 № 70-ОД

Звіт 
про виконання плану заходів з відзначення Дня Державного Прапора України

та 30-ї річниці незалежності України
у __________________________________

(повна назва навчального закладу)

№
з/п

Назва проведеного заходу
Дата

проведення
Кількість

охоплених осіб

Директор закладу освіти         _________
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