
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

18.03.2021 Харків № 34 

 

Про проведення в дистанційній 

формі обласної виставки-конкурсу  

писанкарства «Українська 

великодня писанка» 

 

Керуючись статтею 8 Закону України «Про позашкільну освіту», відповідно до 

плану роботи Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» на 2021 рік, ураховуючи постанову Кабінету Міністрів 

України від 17.02.2021 р. № 104 «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», з метою залучення дітей та учнівської молоді до 

культурної спадщини українського народу, вивчення національних звичаїв та 

традицій у сфері декоративно-ужиткового мистецтва, подальшого розвитку 

гуртків писанкарства, виявлення та підтримки талановитої молоді 

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. ПРОВЕСТИ для учнів закладів загальної середньої та позашкільної 

освіти Харківської області обласну виставку-конкурс писанкарства «Різдвяна 

писанка» (далі – Виставка-конкурс) на базі Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» (далі - Палац) у 

дистанційній формі на офіційному сайті Палацу за електронною адресою: 

https://firstpalace.kh.ua та офіційній сторінці Палацу в Facebook за електронною 

адресою: https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua. 

Термін: з 19.04.2021 по 05.05.2021 

 

2. УТВОРИТИ: 

2.1. Організаційний комітет Виставки-конкурсу та затвердити його 

персональний склад, що додається. 

Термін: до 12.04.2021 

2.2. Журі Виставки-конкурсу та затвердити його персональний склад, 

що додається. 

Термін: до 15.04.2021 

 

https://firstpalace.kh.ua/
https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua


3. Організаційному комітету Виставки-конкурсу: 

3.1. ЗАБЕЗПЕЧИТИ необхідні заходи щодо організації, технічний та 

методичний супровід Виставки-конкурсу, в тому числі розміщення 

електронних файлів, що містять світлини конкурсних робіт на офіційному сайті 

Палацу та офіційній сторінці Палацу в Facebook; створення належних умов для 

роботи журі Конкурсу. 

Термін: до 19.04.2021 

3.2. ОПРИЛЮДНИТИ підсумки Виставки-конкурсу. 

Термін: до 25.05.2021 
  

4. КОНТРОЛЬ за виконанням наказу покласти на заступника 

директора з виховної роботи Тетяну КУРУКІНУ. 

 

 

Директор        Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 
З наказом ознайомлені:  

__________________ Тетяна КУРУКІНА 

__________________ Надія НЕЙКАЛЮК 

__________________ Людмила ЛІСУНОВА 

__________________ Ганна ВОЛОВИК 

__________________ Ольга ВОЛКОВА 

__________________ Вікторія ЛУКАШОВА 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ директора Комунального 

закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» 

від 07.04.2021 №  

 

 

Склад організаційного комітету 

обласної виставки-конкурсу писанкарства «Українська великодня писанка» 

 

Тетяна КУРУКІНА – голова організаційного комітету, заступник 

директора з виховної роботи; 

Надія НЕЙКАЛЮК – заступник голови організаційного комітету, 

завідувачка відділу образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва; 

Вікторія ЛУКАШОВА – секретарка організаційного комітету, методист 

інформаційно-методичного центра; 

Наталія 

ІГУМЕНЦЕВА-

ТЕСЛЕНКО 

– керівник гуртків відділу образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва. 

 

 

 

Директор        Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ директора Комунального 

закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» 

від 07.04.2021 №  

 

Склад журі 

обласної акції «Молодь – за здоровий спосіб життя» 

 

Людмила ЛІСУНОВА 

– 

доцент кафедри образотворчого мистецтва та 

графіки Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. 

Сковороди, члену Спілки народних майстрів 

України, керівник гуртків «Образотворче 

мистецтво», «Петриківський розпис»  відділу 

образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва, голова журі; 

Ірина МОЇСЄЄВА 
– 

майстер писанкарства, член Національної 

спілки народних майстрів України (за згодою); 

Ольга ВОЛКОВА 
– 

писанкарка, лаборант спортивно-технічного 

відділу. 

 

 

Директор        Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
 

 

 

 

 


