
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І 
ТУРИЗМУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

ПУ/Г  .01. 2021 Рівне № , 4  / /*/

Про підсумки проведення 
III етапу XX Всеукраїнського 
конкурсу учнівської творчості

Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс учнівської 
творчості, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, 
Міністерства культури і мистецтв України, Державного комітету України у 
справах сім’ї та молоді від 29.08.2003 № 585/529/875, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 09.09.2003 за № 779/8100, Плану проведення 
обласних заходів із дітьми та учнівською молоддю за напрямами позашкільної 
освіти у 2021 році, затвердженого наказом управління освіти і науки 
Рівненської обласної державної адміністрації від 19.01.2021 № 08, наказу 
управління освіти і науки та управління культури і туризму Рівненської 
обласної державної адміністрації від 25.11.2020 № 202/132 «Про проведення III 
етапу XX Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості» із 04 по 31 січня 
2021 року в області проводився III етап XX Всеукраїнського конкурсу 
учнівської творчості.

Відповідно до рішення журі,

1. Визнати переможцями III етапу XX Всеукраїнського конкурсу 
учнівської творчості і нагородити дипломом управління освіти і науки 
облдержадміністрації та подарунком: 

у  номінації «Література»
КРАВЧУКА Романа, учня КЗ «Молодавська загальноосвітня школа І -  II 

ступенів» Привільненської сільської ради Лубенського району;
КАВТІАШВІЛІ Вікторію, ученицю Дубровицького навчально-виховного 

комплексу «Ліцей-школа» Дубровицької міської ради;
ПИЛАТ Софію, ученицю Вищого професійного училища № 22 м. Сарни; 
ПІНЧУК Анастасію, ученицю Сарненського ліцею № 1 імені Т. Г. 

Шевченка Сарненської міської ради Сарненського району;

НАКАЗУЄМО



ЧЕРНИЦЬКУ Владиславу, ученицю Рівненської української гімназії 
Рівненської міської ради

у  номінації «Історія України та державотворення»
БУХАЛА Богдана, учня Рівненського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І -  III ступенів -  ліцей» № 19 Рівненської міської ради;
КОРНІЙЧУКА Андрія, учня Мутвицького ліцею Зарічненської селищної 

ради Вараського району;
НАУМЕНКО Олену, ученицю Мирогощанської загальноосвітньої школи 

І -  III ступенів Мирогощанської сільської ради Лубенського району;
ОШУРКО Даніеллу, ученицю Рафалівської загальноосвітньої школи І -  

III ступенів Рафалівської територіальної громади Вараського району;
ЯДЧИШИНУ Наталію, ученицю Рівненського навчально-виховного 

комплексу № 26 Рівненської міської ради.

2. Визнати переможцями III етапу XIX Всеукраїнського конкурсу 
учнівської творчості і нагородити дипломом управління культури і туризму 
облдержадміністрації та подарунком:

у  номінації «Образотворче мистецтво»
АНТОНЮК Олександру, ученицю КЗ «Мистецька школа» 

Мирогощанської сільської ради Лубенського району;
ВОЙТОВИЧ Софію, ученицю КЗ «Млинівська дитяча художня школа» 

Млинівської селищної ради Лубенського району;
ЗАХАРЕЦЬ Аліну, ученицю Рівненської загальноосвітньої школи І -  III 

ступенів № 3 Рівненської міської ради;
П'ЯТЕНКО Анну, ученицю Вищого професійного училища № 24 м. 

Корець;
САВЧУК Катерину, ученицю КЗ «Рівненська державна дитяча художня 

школа ім. А. І. Мартиненка» Рівненської міської ради

у  номінації «Декоративно-прикладне мистецтво»
ГАЛАЙЧУКА Матвія, вихованця КЗ «Будинок дитячої та юнацької 

творчості» Березнівської міської ради;
ГУРИН Катерину, вихованку КЗ «Будинок дитячої та юнацької 

творчості» Березнівської міської ради;
КОЗАКА Тараса, учня ДНЗ «Лубенське вище художнє професійно- 

технічне училище»;



МУЗИКУ Катерину, вихованку КЗ «Степанський будинок дітей та 
молоді» Степанської сільської ради Сарненського району;

ЧЕСНАКОВА Тимофія, вихованця Здолбунівського центру творчості 
дітей та юнацтва Здолбунівської міської ради.

3. Директору навчально-методичного центру естетичного виховання 
учнів професійно-технічних навчальних закладів у Рівненській області 
Володимиру КЛИМЮКУ та директору КЗ «Рівненський обласний центр 
народної творчості» Рівненської обласної ради Володимиру САВЧУКУ до 
10 лютого 2021 року забезпечити відправку робіт переможців III етапу XX 
Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості у м. Київ.

4. Нагородити грамотою управління освіти і науки облдержадміністрації 
вчителів, які підготували переможців конкурсу у номінаціях «Література» та 
«Історія України і державотворення»

БІЛОТІЛ Галину Іванівну, вчителя Дубровицького навчально-виховного 
комплексу «Ліцей-школа» Дубровицької міської ради;

ГАВРИЛЮК Оксану Володимирівну, вчителя Рівненської української 
гімназії Рівненської міської ради;

КИРЕЄВУ Ірину Ростиславівну, вчителя Вищого професійного училища 
№ 22 м. Сарни;

ТУРИК Ірину Ростиславівну, вчителя Сарненського ліцею № 1 імені Т. Г. 
Шевченка Сарненської міської ради Сарненського району;

ЯРМОЛЮК Оксану Іванівну, вчителя КЗ «Молодавська загальноосвітня 
школа І -  II ступенів» Привільненської сільської ради Лубенського району;

МЕЛЕХ Наталію Іванівну, вчителя Мирогощанської загальноосвітньої 
школи І -  III ступенів Мирогощанської сільської ради Лубенського району;

ОДАРИЧ Олесю Андріївну, вчителя Рівненського навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа І -  III ступенів -  ліцей» № 19 Рівненської 
міської ради;

ОСНІЦЬКУ Наталію Олександрівну, вчителя Рівненського навчально- 
виховного комплексу № 26 Рівненської міської ради;

СОВГУТЬ Наталію Петрівну, вчителя Рафалівської загальноосвітньої 
школи І -  III ступенів Рафалівської територіальної громади Вараського району;

ТУМАШ Валентину Миколаївну, вчителя Мутвицького ліцею 
Зарічненської селищної ради Вараського району.



5. Нагородити грамотою управління культури і туризму
облдержадміністрації вчителів, які підготували переможців конкурсу у
номінаціях«Образотворче мистецтво) та<Декоративно-прикладне мистецтво)

ГРЕЧКО Лілію Володимирівну, викладача КЗ «Рівненська державна
дитяча художня школа ім. А. І. Мартиненка)Рівненської міської ради;

КОЗАЧУК Світлану Віталіївну, викладача КЗ «Млинівська дитяча 
художня школа)Млинівської селищної ради Лубенського району;

КУДІНУ Євгенію Петрівну, викладача КЗ «Мистецька школа)
Мирогощанської сільської ради Лубенського району;

ВИТОВЩИК Орину Павлівну, керівника гуртка Вищого професійного 
училища № 24 м. Корець;

ГЕЦКО Тетяну Павлівну, керівника гуртка КЗ «Степанський будинок 
дітей та молоді) Степанської сільської ради Сарненського району;

РОМАНЧУК Інну Святославівну, вчителя Рівненської загальноосвітньої 
школи І -  III ступенів № 3 Рівненської міської ради;

ЛЕВЧУКА Андрія Олеговича, керівника Зразкової студії образотворчого 
та декоративно-прикладного мистецтва «Натхнення) Здолбунівського центру 
творчості дітей та юнацтва Здолбунівської міської ради;

ГОЙНИКА Володимира Октав’яновича, майстра виробничого навчання 
ДНЗ«Дубенське вище художнє професійно-технічне училище);

СТАХНЮК-УСАЧ Оксану Ігорівну, керівника гуртка КЗ«Будинок дитячої 
та юнацької творчості)Березнівської міської ради.

6. Провести 10 березня 2021 року урочисте нагородження переможців 
III етапу XX Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості.

7. Комунальному закладу «Група з централізованого господарського 
обслуговування навчальних закладів і установ освіти) Рівненської обласної 
ради провести видатки в установленому порядку.

8. Централізованій бухгалтерії при управлінні культури і туризму 
облдержадміністрації провести видатки в установленому порядку.

9. Рекомендувати керівникам виконавчих комітетів сільських, селищних, 
міських рад територіальних громад Рівненської області, директорам закладів 
позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти розглянути питання 
щодо відзначення працівників, які підготували переможців.



10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
управління -  начальника відділу інклюзивної, спеціальної, позашкільної освіти 
та виховної роботи управління освіти і науки облдержадміністрації Марину 
ПАШКОВСЬКУ та заступника начальника -  начальника відділу організаційно- 
планової роботи, релігії та національностей управління культури і туризму 
облдержадміністрації Світлану ХОМЯК.

Начальник управління освіти і 
науки Рівненської обласної 
державної адміністрації

етро КОРЖЕВСЬКИЙ

Начальник управління культури і 
туризму Рівненської обласної 
державної адміністрації

Любов РОМАНЮК
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(число, місяць, рік)

КОШ ТОРИС
витрат на нагородження переможців та оплату роботи членів журі 

III етапу XX Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості 
Місце проведення -  Навчально-методичний центр естетичного виховання учнів професійно- 
технічних навчальних закладів у Рівненській області (м. Рівне, вул. Ст. Бандери, 39а), 
Рівненський обласний центр народної творчості (м. Рівне, вул. Драгоманова, 22) 
Відповідальна організація за проведення заходу -  Навчально-методичний центр 
естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів у Рівненській 
області, КЗ «Рівненський обласний центр народної творчості» Рівненської обласної ради 
Відповідальні особи: Володимир КЛИМЮ К, Володимир САМЧУК
КПКВК МБ -  0611070 плану проведення обласних заходів із дітьми та учнівською молоддю 
за напрямами позашкільної освіти у 2021 році, розділ V, пункт 1, 6 
КПКВК МБ -  1014082 -  «Інші заходи в галузі культури і мистецтва», п. 2, 4 
Рівень проведення -  обласний
Термін проведення: з 04 по 31 січня 2020 року; нагородження переможців -  10 березня 2021р. 
Тривалість -  28 днів 
Кількість учасників -  300
№
з/п Види витрат

Необхідна сума 
коштів Платник

Усього у тому 
числі
загальний
фонд

1. Придбання дипломів, грамот у 
номінації: «Література» 
«Історія України»
20 шт. х 3 грн 60.00 60.00

КЗ «Група з централізованого 
господарського 
обслуговування навчальних 
закладів і установ освіти» 
Рівненської обласної ради

2. у номінації «Образотворче та
декоративно-прикладне
мистецтво»
20 шт. х 3 грн 60.00 60.00

Централізована 
бухгалтерія при управлінні 
культури і туризму 
облдержадміністрації

3. Придбання подарунків для 
переможців у номінації 
«Література», «Історія 
України»
10 чол. х 1000 грн 10000.00 10000.00

КЗ «Група з централізованого 
господарського 
обслуговування навчальних 
закладів і установ освіти» 
Рівненської обласної ради



4. у номінації: «Образотворче та
декоративно-прикладне
мистецтво»
10 чол. х 1000 грн 10000.00 10000.00

Централізована 
бухгалтерія при управлінні 
культури і туризму 
облдержадміністрації

5. Оплата членів журі у номінації 
«Література»,
«Історія України»
2 чол. х 4 год. х 152.19 грн
3 чол. х 7 год. х 121.49 грн 
Нарахування на зарплату

1217.52
2551.29
829.13

1217.52
2551.29
829.13

КЗ «Група з централізованого 
господарського 
обслуговування навчальних 
закладів і установ освіти» 
Рівненської обласної ради

УСЬОГО: 24717.94 24717.94

Начальник КЗ «Група з централізованого 
господарського обслуговування навчальних 
закладів і установ освіти»
Рівненської обласної ради

В.о. головного бухгалтера КЗ «Група 
з централізованого господарського 
обслуговування навчальних закладів і 
установ освіти» Рівненської обласної ради

Головний бухгалтер централізованої 
бухгалтерії при управлінні культури 
і туризму облдержадміністрації

Кошторис склав
Директор Навчально-методичного центру 
естетичного виховання учнів професійно-технічних 
навчальних закладів у Рівненській області Володимир КЛИМЮ К

Анелія КОЛЕСНИЧЕНКО

Юлія КУЗЬМИЧ

Гордій ГОРДІИЧУК


