
БОЧЕЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

01.02.2023 с. Бочечки №13-ОД

Про проведення І етапу 
Всеукраїнського фестивалю- 
конкурсу «Молодь обирає 
здоров’я»

На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно- 
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2023 рік (за основними 
напрямами позашкільної освіти), Плану семінарів-практикумів для 
педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2023 рік, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28.11.2022 
№1063, згідно з Планом роботи відділу освіти, культури і туризму, молоді та 
спорту Бочечківської сільської ради на 2023 рік, з метою популяризації та 
пропаганди серед молоді здорового способу життя, запобігання негативним 
проявам у молодіжному середовищі, підтримки творчо обдарованої 
учнівської молоді

НАКАЗУЮ:

1. Провести у лютому - березні 2023 року у закладах загальної середньої 
освіти Бочечківської сільської ради І етап Всеукраїнського фестивалю- 
конкурсу «Молодь обирає здоров’я»(далі -  Фестивалю-конкурсу), що 
включає такі конкурси: конкурс літературно-музичної спортивної міні- 
композиції, конкурс фотографій і конкурс плакатів (враховуючи безпекові 
умови, формат проведення - заочний).

2. Затвердити склад організаційного комітету (додаток).
3. Комунальному закладу позашкільної освіти Бочечківської сільської 

ради «Центр дитячої та юнацької творчості» (директор Оксана Горбань):
1) Забезпечити організацію проведення І етапу Конкурсу згідно з 

Положенням про проведення Фестивалю-конкурсу.
2) Забезпечити участь переможців І етапу у II етапі Фестивалю- 

конкурсу.



3) Висвітлювати хід Фестивалю-конкурсу на сайті відділу освіти, 
культури і туризму, молоді та спорту Бочечківської сільської ради та на сайті 
Бочечківської сільської ради.

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:

1) Забезпечити підготовку та участь команд у І етапі Фестивалю- 
конкурсу.

2) Надати заявку та відеоматеріали виступу команди-учасниці І етапу; 
світлину для конкурсу фотографій і роботу для конкурсу плакатів до 
Комунального закладу позашкільної освіти Бочечківської сільської ради 
«Центр дитячої та юнацької творчості» до 20 березня 2023 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
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