
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

«______»____________                                                                                                          №  ______________ 

 

 

Про проведення в закладах освіти  міської ради  

виставки-конкурсу «Галерея мистецтв»  

  

 Згідно наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 

державної адміністрації від 27.02.2019р.№91 «Про проведення обласної 

виставки-конкурсу «Галерея мистецтв», з метою відродження та збереження 

народного декоративно-прикладного мистецтва; популяризація творів 

образотворчого мистецтва; підтримка кращих   дитячих художніх  

колективів   та  окремих виконавців, залучення  художників, майстрів 

народної творчості  до творчої співпраці з обдарованими дітьми. 

 

1. Провести: 

на базі міського центру еколого-естетичної творчості дітей та юнацтва 

11 квітня 2019 року о 13-00 год. виставку-конкурс «Галерея мистецтв». 

2. Керівникам ЗЗСО міської ради забезпечити участь вихованців у даному 

заході.  

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника 

відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради 

Косар М.Ю. 

 

 

                                                               

                 

 

 Міський голова                                                                                  Радиш В.Й. 

 
                
 

 

 

 

 

 



 

 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

«______»____________                        №  

______________ 

 

 

Про проведення в закладах міської ради  

виставки-конкурсу науково-технічної творчості  

«Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» 

 

 Згідно наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 

державної адміністрації від 15 січня 2019 року №12, з метою підтримки та 

розвитку науково-технічної творчості учнівської молоді, залучення їх до 

різноманітних напрямів науково-технічної творчості 

 

1. Провести: 

     на базі міського центру еколого-естетичної творчості 11 квітня 2019    

     року  виставку-конкурс науково-технічної творчості «Наш пошук і   

     творчість – тобі, Україно!» 

2. Керівникам ЗЗСО міської ради забезпечити участь вихованців у даному  

    заході.  

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника 

відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради 

Косар М.Ю. 

 

                                                               

                 

 

   Міський голова                                                                                Радиш В.Й. 

 
                
 

 

 

 

 



 

 

 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

«______»____________                                  №  ______________ 

 

 

Про проведення в закладах освіти міської ради  

Фестивалю-конкурсу «Розквітай, писанко!» 

 

 Згідно наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 

державної адміністрації від  18.03.2019 № 138 та з метою відродження, 

збереження українських народних традицій щодо виготовлення писанок, 

великодніх атрибутів декоративно-ужиткового мистецтва 

 

1. Провести: 

на базі міського центру еколого-естетичної творчості дітей та юнацтва 

25 квітня 2019 року о 13-00 год. конкурс «Розквітай, писанко!». 

2. Керівникам ЗЗСО міської ради забезпечити участь вихованців у даному 

заході.  

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника 

відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради 

Косар М.Ю. 

 

 

                                                               

                 

 

  Міський голова                                                                      Радиш В.Й. 

 
                
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

«______»____________                    №  ______________ 

 

 

Про організацію поїздки  

на обласний конкурс 

«Рідна пісня» 

 

 Керуючись ч.8 ст.59 Закону Україну «Про місцеве самоврядування в 

Україні», згідно наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 

24 січня 2019 року № 32 «Про проведення обласного фестивалю-конкурсу 

«Рідна пісня», з метою участі учнів закладів освіти в даному заході  

1. Відрядити 3-4 квітня 2019 року в КЗ «Чернівецький обласний центр 

естетичного виховання «Юність Буковини» переможців І етапу 

конкурсу: 

Пазюк Ніну – ученицю 10 класу Заставнівського ЗЗСО; 

Дарвай Софію та Дарвай Ольгу, учнів Заставнівської гімназії. 

2. Відповідальність за життя та здоров’я дітей покласти на директора 

КПНЗ «МЦЕЕТДЮ» Остапович С.М. 

 

3. Контроль  за  виконанням  даного розпорядження покласти на 

начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської 

міської ради Косар М. Ю. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                        В.Радиш 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


