
 
 

ЗАЧЕПИЛІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

НАКАЗ    

 

Зачепилівка 

 

23.02.2018                               № 81 

 

Про підсумки проведення 

районного етапу 

Всеукраїнського      конкурсу  

дитячого малюнка «Охорона 

праці очима дітей» 

 

 Відповідно до Закону України «Про освіту», на виконання листів 

Головного управління Держпраці у Харківській області від 27.12.2017 № 

01.01-57/13805 «Про Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку «Охоронна 

праці очима дітей», Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації від 02.01.2018 № 01-38/18  щодо участі учнів 

навчальних закладів в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу дитячого 

малюнка «Охорона праці очима дітей», керуючись Положенням про  VІІ 

Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей» з 

нагоди відзначення Дня охорони праці в Україні у 2018, наказу відділу освіти 

Зачепилівської районної державної адміністрації від 09.01.2018 № 12 «Про 

Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей» 

протягом  січня –лютого 2018 року в навчальних закладах району проведено 

шкільні та районний етапи   VІІ Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка 

«Охорона праці очима дітей» (в рамках відзначення Дня охорони праці в 

Україні у 2018 році). Конкурсу було проведено з метою привернення уваги 

молоді до наявних проблем у сфері охорони праці, формування свідомої 

позиції щодо значення та місця здорових безпечних умов праці  в різних 



сферах суспільного життя, акцентування уваги майбутніх працівників на 

виробничих небезпеках і ризиках. 

 Учасниками районного етапу конкурсу дитячого малюнка стали 44 

учнів в 2 вікових групах , з 3 закладів загальної середньої освіти  та Будинку 

дитячої : Чернещинського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів - ДНЗ» (3 роб.), 

Сомівської філії (22 роб.), Зачепилівської  ЗОШ І-ІІІ ступенів (16 роб.), 

Будинку дитячої та юнацької творчості (1 роб.). 

 Конкурсні роботи були виконані у живописній формі за тематикою 

охорони праці та промислової безпеки, мали оригінальне авторське бачення. 

 Відповідно до рішення журі районного етапу VІІ Всеукраїнського 

конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей»,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити грамотами відділу освіти Зачепилівської районної державної 

адміністрації учнів, роботи яких посіли І місце за І віковою категорією (6-10 

років) в районному етапі VIІ Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка 

«Охорона праці очима дітей»: 

- Паська Михайла, учня Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів  Зачепилівської 

районної ради; 

- Присіченко Кароліну, ученицю Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Зачепилівської районної ради; 

2. Нагородити грамотами відділу освіти Зачепилівської районної державної 

адміністрації учнів, роботи яких посіли ІІ місце за І віковою категорією (6-10 

років) в районному етапі VIІ Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка 

«Охорона праці очима дітей»: 

- Закапка Артема, учня Сомівської філії  Зачепилівської  ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Зчепилівської районної ради; 

- Фесенко Карину, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості 

Зачепилівської районної ради; 



- Касмініна Ярослава, учня Зачепилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Зачепилівської районної ради. 

3. Нагородити грамотами відділу освіти Зачепилівської районної державної 

адміністрації учнів, роботи яких посіли ІІІ місце за І віковою категорією (6-

11 років) в районному етапі VIІ Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка 

«Охорона праці очима дітей»: 

- Зіжка Станіслава, учня Сомівської  філії Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Зачепилівської районної ради; 

- Сисоєва Олександра, учня  Сомівської філії Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Зачепилівської районної ради;  

- Галенка Максима, учня Сомівської філії Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Зачепилівської районної ради. 

4. Нагородити грамотами відділу освіти Зачепилівської районної державної 

адміністрації учнів, роботи яких посіли І місце за ІІ віковою категорією (11-

14 років) в районному етапі VIІ Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка 

«Охорона праці очима дітей»: 

- Шаповал Каріну, ученицю Сомівської філії Зачепилівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської районної ради. 

-  Шаповал Вікторію  ученицю Сомівської філії Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Зачепилівської районної ради;  

5. Нагородити грамотами відділу освіти Зачепилівської районної державної 

адміністрації учнів, роботи яких посіли ІІ місце за ІІ віковою категорією (11-

14 років) в районному етапі VIІ Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка 

«Охорона праці очима дітей»: 

- Кононенко Валерію, ученицю Сомівської філії Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Зачепилівської районної ради; 

- Веклич Діану, ученицю Чернещинського  навчально-виховного комплексу 

«ЗНЗ І-ІІІ ступенів - ДНЗ» Зачепилівської районної ради; 

- Швецову Анну, ученицю Сомівської філії Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Зачепилівської районної ради; 



- Закапко Анастасію, ученицю Сомівської філії Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Зачепилівської районної ради; 

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідувача районним 

методичним кабінетом відділу освіти Бєляєву А.І. 

   

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач РМК                                                                       А.І. Бєляева 

 

Методист РМК             Л.В. Коломієць 

 


