
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

______________                        Сєвєродонецьк                            № ______

Про  організацію та  проведення щорічного обласного конкурсу творчих 
робіт «Мій рідний край – Луганщина» серед дітей та молоді Луганської 
області в 2021 році

Керуючись Положенням про  щорічний обласний конкурс  творчих  робіт 
« Мій рідний край – Луганщина » серед дітей та молоді Луганської області, 
затвердженим наказом Департаменту освіти і науки Луганської обласної 
державної адміністрації від  13 березня  2018 року №  62  С, зареєстрованим у 
Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області  04 квітня  
2018 року за №  32 /17 88  та Положенням про Департамент освіти і науки 
Луганської обласної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням 
голови Луганської обласної державної адміністрації  –  керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації від 05 травня 2018 року № 359, з метою 
організації та проведення щорічного обласного конкурсу творчих робіт «Мій 
рідний край – Луганщина» серед дітей та молоді Луганської області в 2021 році

наказую:

1.   Провести  щорічний обласний конкурс творчих робіт «Мій рідний край   – 
Луганщина» серед дітей та молоді Луганської області  (далі – Конкурс)  в 2021 
році.

2.  Утворити та затвердити склад організаційного к омітету Конкурсу, що 
додається.

3.  Оргкомітету Конкурсу ухвалити номінації, програму Конкурсу,  
персональний склад  журі та перелік учасників Конкурсу та подати  їх  на 
затвердження до Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

4.  Відділу позашкільної, спеціальної освіти, закладів та установ обласної 
комунальної власності управління дошкільної, загальної середньої, професійної 
(професійно-технічної) та позашкільної освіти (Василь М’ягкоход) 
оприлюднити цей наказ на веб-сайті Департаменту.

5 .  Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу 
позашкільної, спеціальної освіти, закладів та установ обласної комунальної Реєстраційний індекс: 12
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власності управління дошкільної, загальної середньої, професійної 
(професійно-технічної) та позашкільної освіти Василя М’ягкохода.

В. о. директора Департаменту                        Тетяна ТКАЧОВА



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  Д епартаменту освіти і науки 
Луганської обл асної державної 
адміністрації

від ____________ № ______

Склад

організаційного комітету щорічного обласного конкурсу 

творчих робіт «Мій рідний край – Луганщина»

серед дітей та молоді Луганської області

Тетяна ТКАЧОВА заступник директора Департаменту освіти і науки 

Луганської обласної державної адміністрації, голова 

оргкомітету;

Василь М’ЯГКОХОД начальник 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, заступник голови оргкомітету;

Вікторія КУЦЕНКО завідувач відділом методичним Луганського обласного 

центру дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, 

секретар оргкомітету

Члени оргкомітету:

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;

Тетяна СІДЄЛЬНІКОВА директор Луганського обласного центру дитячо-юнацького

туризму і краєзнавства.

Начальник відділу позашкільної,

спеціальної освіти, закладів та 

установ обласної комунальної власності                         Василь М’ЯГКОХОД
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