
 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

Н А К А З 

 

 15.02.2018                Зачепилівка                                     № 73 

 

Про внесення змін до наказу 

відділу освіти Зачепилівської 

районної державної адміністрації 

від 14.12.2017 №426 «Про 

проведення  І (районного) туру 

обласного конкурсу «Кращий 

вихователь Харківщини» у 2018 

році»  

 

Відповідно до обласної Програми розвитку освіти «Новий освітній 

простір Харківщини» на 2014 – 2018 роки, затвердженої рішенням 

Харківської обласної ради від 19.12.2013 № 885-VI (зі змінами), Положення 

про обласний конкурс «Кращий вихователь Харківщини», затвердженого 

наказом Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації  від 15.03.2017 № 62 «Про затвердження Положення про 

обласний конкурс «Кращий вихователь Харківщини», зареєстрованого в 

Головному територіальному управлінні юстиції у Харківській області 

30.03.2017 за № 16/1566, наказу Департаменту науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації від 06.12.2017 № 360 «Про проведення І та 

ІІ турів обласного конкурсу «Кращий вихователь Харківщини» у 2018 році»,  

з метою розвитку творчості та педагогічної ініціативи вихователів закладів 

дошкільної освіти району, популяризації кращих зразків педагогічного 

досвіду, вдосконалення іміджу професії вихователя, у зв’язку із кадровими 

змінами, керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», 



 

 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Внести до складу організаційного комітету І (районного) туру обласного 

конкурсу «Кращий вихователь Харківщини» в 2018 році у Зачепилівському 

районі (далі – Конкурс) такі зміни: 

1.1. Ввести до складу організаційного комітету І (районного) туру 

Конкурсу: Бєляєву Антоніну Іванівну,  завідувача районним методичним 

кабінетом; Литвин Вікторію Володимирівну, головного бухгалтера відділу 

освіти. 

1.2. Вивести зі складу організаційного комітету І (районного) туру 

Конкурсу: Корінну О.М, Гойденко Л.П. 

1.3. Визначити Бєляєву Антоніну Іванівну,  завідувача районним 

методичним кабінетом, головою організаційного комітету І (районного) туру 

Конкурсу. 

2.  Внести до складу журі І (районного) туру обласного конкурсу «Кращий 

вихователь Харківщини» в 2018 році у Зачепилівському районі (далі – 

Конкурс) такі зміни: 

2.1. Ввести до складу журі І (районного) туру Конкурсу: Порціян Інну 

Михайлівну, члена обласного осередку Ради завідувачів дошкільних 

навчальних закладів Харківської області, завідувача Зачепилівського ДНЗ. 

2.2. Вивести зі складу журі І (районного) туру Конкурсу: Зеленського О.М., 

Корінну О.М.   

2.3. Визначити Бєляєву Антоніну Іванівну,  завідувача районним методичним 

кабінетом, головою журі І (районного) туру Конкурсу. 

3. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії відділу освіти Литвин 

В.В. забезпечити фінансування заходу згідно затвердженого кошторису. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на завідувача районним 

методичним кабінетом Бєляєву А.І. 

 

Т.в.о.начальника  відділу освіти                                       О.В.Васильковська

            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач РМК                                   А.І.Бєляєва 

Методист РМК                                   Н.В. Мирна 

Головний бухгалтер                В.В.Литвин 


