
 
У К Р А Ї Н А 

ЛАНОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
 

Н А К А З 
 
від 15 жовтня  2015 року                                 № 222-од 
 

Про  проведення в районі 
фестивалю-конкурсу патріотичної 
пісні, прози і поезії, творів 
образотворчого мистецтва «Свята 
Покрова», присвяченого Дню 
захисника України і Дню Гідності 
та Свободи 
 

На виконання Указу Президента України від 14.10. 2014 року №806/2014 
року «Про День захисника України» (14 жовтня), Указу Президента України 
від 13.11. 2014 року №872/2014 «Про День Гідності та Свободи»                  
(21 листопада),  розпорядження голови обласної державної адміністрації            
від 04.09.2015 року №553-од «Про відзначення в області Дня захисника 
України», наказу департаменту освіти і науки Тернопільської 
облдержадміністрації від 16.01.2015 р. №10 «Про організацію виконання 
заходів щодо посилення військово-патріотичного виховання учнівської та 
студентської молоді на період 2015-2020 років»,  наказу департаменту освіти 
і науки обласної державної адміністрації від 08.10.2015 року № 285 «Про 
проведення обласного фестивалю-конкурсу патріотичної пісні, прози і поезії, 
творів образотворчого мистецтва «Свята Покрова», присвяченого Дню 
захисника України і Дню Гідності та Свободи, з метою вшанування пам’яті 
героїв національно-визвольних змагань, мужності та героїзму сучасних 
захисників суверенітету і територіальної цілісності України, утвердження 
ідеалів свободи і демократії, збереження історичної пам’яті про доленосні 
події в Україні початку ХХІ століття та сприяння дальшому зміцненню 
патріотичного духу в учнівської молоді.  

 

НАКАЗУЮ: 
 
           1.  Провести з 16 жовтня до 20 листопада 2015 року у районі 
фестиваль пісні, прози  і поезії, творів образотворчого мистецтва «Свята 
Покрова», присвяченого Дню захисника України і Дню Гідності та Свободи 
(далі – фестиваль-конкурс), у трьох номінаціях: 



 1) «Патріотична пісня»; 
 2) «Патріотична проза і поезія»; 
 3) «Образотворче мистецтво» у трьох художніх жанрах: 
«Графіка»,«Живопис» і «Фотографія» у такі терміни: 
          - І тур з 16 жовтня по 09 листопада 2015 року у навчальних закладах; 
         - ІІ тур районний 10 листопада 2015 року за участю члена журі 
обласного етапу фестивалю-конкурсу. 
 2. Затвердити: 
 1) умови проведення у районі фестивалю патріотичної пісні, прози і 
поезії, творів образотворчого мистецтва «Свята Покрова» (додаток 1); 
 2) склад оргкомітету фестивалю-конкурсу (додаток 2); 
 3) склад журі фестивалю-конкурсу (додаток 3).        

3. Керівникам загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів 
району:  
            1) затвердити склад оргкомітетів та журі з організації і проведення  
І туру фестивалю-конкурсу; 
 2) забезпечити участь обдарованих дітей, творчих колективів у  ІІ турі 
фестивалю-конкурсу; 
 3) висвітлити у засобах масової інформації хід проведення І туру 
фестивалю-конкурсу. 
            4.  Лановецькому  районному методичному кабінету  (ПАЛАМАРЧУК  В.І.): 
 1)  здійснювати координаційну роботу та забезпечувати організаційно-
методичний супровід проведення фестивалю-конкурсу; 
 2) до 25 листопада 2015 року надіслати в ТОКІППО (лабораторія 
виховної роботи та громадянської освіти) на електронних носіях кращі 
виступи - учасників ІІ туру у номінації «Патріотична пісня» та «Патріотична 
проза і поезія» і роботи у номінації «Образотворче мистецтво»;  
          3) забезпечити друк дипломів, грамот і подяк для нагородження 
переможців фестивалю-конкурсу. 
 5. Контроль за виконанням наказу доручити завідувачу сектора з 
питань освіти відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 
ЗУБРИЦЬКОМУ Р.Й. 
 
 
 
Начальник відділу освіти, молоді 
та спорту райдержадміністрації                             О.І. ХОДАНОВИЧ                                          
 

          Р.Й.Зубрицький 

          В.І.Паламарчук  

          Т.А. Паньків 

 Н.П.Дзюба 

          О.Б. Стромчинська 

          О.В.Дашковська 
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