
 
 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 

 

11.07.2022                                     Сєвєродонецьк                                             № 59 

 

 

 

Про затвердження складу організаційного комітету щорічного обласного 

конкурсу пошуково-дослідницьких робіт «Героїв пам’ятаємо імена» серед 

дітей та молоді Луганської області  

 

 

Керуючись Положенням про Департамент освіти і науки Луганської 

обласної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови 

обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 13 грудня 2021 року № 796, відповідно до  Положення про 

щорічний обласний конкурс пошуково-дослідницьких робіт «Героїв пам’ятаємо 

імена», затвердженого наказом Департаменту освіти і науки Луганської 

обласної державної адміністрації від 24 січня 2018 року № 15 С, 

зареєстрованого у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській 

області 21 лютого 2018 року № 11/1767, з метою організації та проведення 

щорічного обласного конкурсу пошуково-дослідницьких робіт «Героїв 

пам’ятаємо імена» серед дітей та молоді Луганської області  
 

наказую: 
 

1. Провести у 2022 році щорічний обласний конкурс пошуково-

дослідницьких робіт «Героїв пам’ятаємо імена» серед дітей та молоді 

Луганської області (далі – Конкурс). 
 

2. Утворити та затвердити склад організаційного комітету Конкурсу, що 

додається. 
 

3. Оргкомітету вжити заходів  щодо організації та проведення Конкурсу у 

2022 році. 
 

4. Головному спеціалісту відділу позашкільної, спеціальної освіти, 

закладів та установ обласної комунальної власності управління дошкільної, 

загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти 

(Наталія Жукова) провести організаційні заходи щодо оприлюднення цього 

наказу на веб-сайті Департаменту. 
 

 

      5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора – 

начальника управління   дошкільної, загальної середньої,   професійної  
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(професійно-технічної) та спеціальної освіти  Департаменту освіти і науки 

Луганської обласної державної адміністрації Тетяну Ткачову. 

 

 
 
 

Директор Департаменту      Юрій СТЕЦЮК 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Департаменту освіти і 

науки Луганської 

облдержадміністрації 

від 11.07.2022 № 59 
 

Склад 

організаційного комітету щорічного обласного конкурсу пошуково-

дослідницьких робіт «Героїв пам’ятаємо імена» 

 серед дітей та молоді Луганської області 
 

 

Тетяна ТКАЧОВА  

 

заступник директора – начальник управління   

дошкільної, загальної середньої,    

професійної  (професійно-технічної) та  

спеціальної освіти  Департаменту освіти і 

науки Луганської обласної державної 

адміністрації, голова оргкомітету; 
 

Олена ВЕРТЕЛЕНКО 

 

завідувач відділом організаційно-масовим 

Луганського обласного центру дитячо-

юнацького туризму та краєзнавства; 
 

 Члени оргкомітету: 

Борис ГУБАНОВ заступник директора Луганського обласного 

центру дитячо-юнацького туризму та 

краєзнавства; 
 

Наталія ЖУКОВА 

 

 

 

 

 

 

 

головний спеціаліст відділу позашкільної, 

спеціальної освіти, закладів та установ 

обласної комунальної власності управління 

дошкільної, загальної середньої, професійної 

(професійно-технічної) та позашкільної освіти 

Департаменту освіти і науки Луганської 

обласної державної адміністрації, секретар 

оргкомітету; 
 

Тетяна СІДЄЛЬНІКОВА 

 

директор Луганського обласного центру 

дитячо-юнацького туризму і краєзнавства  
 

 
 

Заступник директора Департаменту                                      Тетяна ТКАЧОВА 


