НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від «04» січня 2018 року

№6
м. Кропивницький

Про підсумки проведення обласного
конкурсу учнівської творчості
щодо популяризації в області
державних символів України
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
07 грудня 2016 року № 954-р «Про затвердження плану заходів
щодо популяризації державних символів України, виховання поваги до них у
суспільстві», розпорядження голови Кіровоградської обласної державної
адміністрації від 16 січня 2017 року № 25-р «Про популяризацію в області
державних символів України», наказів начальника управління освіти, науки,
молоді та спорту облдержадміністрації від 23 січня 2017 року № 28 «Про
заходи управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації щодо
популяризації в області державних символів України», від 30 листопада
2017 року № 923 «Про проведення обласного конкурсу учнівської творчості
щодо популяризації в області державних символів України» та з метою
виховання поваги до державних символів України 15 грудня 2017 року було
проведено конкурс учнівської творчості на тему «Історія формування
державних символів України, їх значення і використання в Україні у різні
історичні періоди».
На розгляд журі ІІІ етапу конкурсу подано 27 творчих робіт учнів. Варто
відмітити високий рівень підготовки та проведення вказаного вище заходу
закладів загальної середньої освіти м.Знам’янки, м.Кропивницького,
Бобринецького та Гайворонського районів. Водночас слід відзначити, що не
взяли участь у конкурсі учні закладів освіти Вільшанського, Голованівського,
Долинського,
Кіровоградського,
Олександрівського,
Онуфріївського,
Устинівського районів.
На підставі рішення журі обласного етапу конкурсу
НАКАЗУЮ:
1. Визнати переможцями ІІІ (обласного) етапу конкурсу учнівської
творчості на тему: «Історія формування державних символів України, їх
значення і використання в Україні у різні історичні періоди» та нагородити
дипломами управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської
облдержадміністрації:
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Зайцеву Діану
- ученицю 9 класу Олексіївської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради
Кіровоградської області;
Пономар Ярославу - ученицю
10
класу
навчально-виховного
комплексу «Знам’янська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №2 - ліцей» Знам’янської міської ради
Кіровоградської області;
Рижика Леоніда
- учня 10 класу навчально-виховного комплексу
«Знам'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№3 - гімназія» Знам’янської міської ради
Кіровоградської області;
Кальнєва Сергія
- учня 1 курсу державного навчального закладу
«Кіровоградський професійний ліцей імені Героя
Радянського Союзу О.С. Єгорова»;
Ліповку Романа
- - учня 11 класу Заваллівської загальноосвітньої
школи-інтернату І-ІІІ ступенів Гайворонського
району.
2. Оголосити Подяку управління освіти, науки, молоді та спорту
облдержадміністрації вчителям, які підготували переможців ІІІ (обласного)
етапу конкурсу учнівської творчості на тему: «Історія формування державних
символів України, їх значення і використання в Україні у різні історичні
періоди»:
Гурі Ірині Сергіївні
Філіповій Світлані
Миколаївні
Миргородській Олені
Вікторівні
Мальованій Світлані
Василівні
Білокамінській Тетяні
Іванівні

- учителю історії Олексіївської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради
Кіровоградської області;
- учителю історії навчально-виховного комплексу
«Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№2 – ліцей» Знам’янської міської ради
Кіровоградської області;
- викладачу історії державного навчального закладу
«Кіровоградський професійний ліцей імені Героя
Радянського Союзу О.С. Єгорова»;
- заступнику директора з навчальної роботи
Заваллівської загальноосвітньої школи-інтернату
І-ІІІ ступенів Гайворонського району;
- учителю історії навчально-виховного комплексу
«Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№3 - гімназія» Знам'янської міської ради
Кіровоградської області.
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3. Комунальному закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
(Корецька Л.В.) забезпечити оформлення відповідних матеріалів для
відзначення переможців ІІІ (обласного) етапу Конкурсу та підбиття його
підсумків.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління

В. Таборанський

