
БОЧЕЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

19.05.2022 с. Бочечки №23-ОД

Про проведення літнього 
онлайн мітапу «Кожна 
дитина має бути щасливою» 
з нагоди Міжнародного 
Дня захисту дітей

Відповідно до планів роботи відділу освіти, культури і туризму, молоді 
та спорту Бочечківської сільської ради та Комунального закладу 
позашкільної освіти Бочечківської сільської ради «Центр дитячої та юнацької 
творчості» на 2022 рік, з метою залучення дітей та учнівської молоді до 
участі в масових заходах, заохбчення і підтримки талановитих і обдарованих 
дітей, сприяння духовному і фізичному розвитку підростаючого покоління, 
пошуку нових форм комунікації з дітьми під час війни, запровадження нових 
актуальних форм організації активностей та змістовного дозвілля дітей

НАКАЗУЮ:

1. Провести з 01 по 03 червня 2022 року у закладах загальної середньої 
освіти Бочечківської сільської ради літній онлайн мітап «Кожна дитина має 
бути щасливою» з нагоди Міжнародного Дня захисту дітей.

2. Затвердити План заходів у рамках літнього онлайн мітапу «Кожна 
дитина має бути щасливою»(далі -  План заходів) (додається).

3. Комунальному закладу позашкільної освіти Бочечківської сільської 
ради «Центр дитячої та юнацької творчості» (директор Оксана Горбань):

3.1.Залучити педагогічних працівників Центру дитячої та юнацької 
творчості до роботи на локаціях згідно з Планом заходів.

3.2. Інформацію про хід літнього онлайн мітапу «Кожна дитина має бути 
щасливою» висвітлити в засобах масової інформації, на сторінці Центру 
дитячої та юнацької творчості у соцмережах.

4. Керівникам Бочечківського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Тетяні



Коросько та Козацького навчально-виховного комплексу «загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Валентині Кліндуховій:

4.1. Забезпечити виконання плану заходів у рамках літнього мітапу 
«Кожна дитина має бути щасливою» у закладі освіти.

4.2. Призначити модераторів із числа педагогічних працівників, які:
- організують та забезпечать роботу певної локації у закладі;
- забезпечать збір фото- та відеоматеріалів.

4.2. Забезпечити максимальне залучення вихованців дошкільних груп та 
здобувачів освіти 1-11 класів до участі у локаціях літнього мітапу «Кожна 
дитина має бути щасливою».

4.3. Хід літнього онлайн мітапу «Кожна дитина має бути щасливою», 
фото та відео учасників висвітлювати на сайтах закладів та на сторінках 
закладів у соцмережах за хештегом #Кожнадитинамаєбутищасливою

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник Світлана СТЕПАНЕНКО
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