
 
КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВІДДІЛ   ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

Н А К А З 

 

22.03.2021                                      Краснокутськ                                          № 77 

 

Про організацію та проведення 

творчого фестивалю  

«Таланти твої, Краснокутщино!» 

 

На виконання ЗаконівУкраїни «Про сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді в Україні», «Про позашкільну освіту», 

Програми економічного і соціального розвитку Краснокутської селищної 

територіальної громади на 2021 рік,затвердженої рішенням ІІІ сесії 

VIIIскликання від 22.12.2020 № 63-VIII, Календарного плану реалізації 

проєктів і заходів у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного 

виховання на 2021 рік, затвердженого наказом відділу освіти, молоді та 

спорту Краснокутської селищної ради від 09.03.2021 № 76, з метоюрозвитку 

навичок і здібностей дітей у різних жанрах аматорського мистецтва, 

підтримки талановитих та обдарованих дітей Краснокутщини, керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказую: 

 

1. Головному спеціалісту відділу освіти, молоді та спорту 

Краснокутської селищної ради Валентині ДМИТРЮК забезпечити 

проведення 27 березня 2021 року на базі Краснокутського будинку культури 

фестивалю «Таланти твої, Краснокутщино!». 

2.Затвердити склад журі фестивалю (додаток 1). 

3.Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії відділу освіти, 

молоді та спорту Краснокутської селищної ради Тамарі ТРОЦЬКІЙ 

забезпечити фінансування проведення вищезазначеного заходу згідно з 

календарним планомв межах затверджених лімітів. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 
 

В. о.начальника відділу  

освіти, молоді та спорту                               Валентина КОЛОНТАЄВСЬКА 



 

Візи: 

 

 

Заступник начальника відділу  

  

В. КОЛОНТАЄВСЬКА 

   

Юрисконсульт групи по господарському 

обслуговуванню відділу  

  

А. ЗАМУРЕЙ 

   

Головний спеціаліст відділу (розробник)  В. ДМИТРЮК 

 

 

 
З наказом від 22.03.2021 №77 ознайомлені: 

 

_____________ Тамара ТРОЦЬКА 

____________ Валентина ДМИТРЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу відділу освіти,  

молоді та спорту 

від 22.03.2021 № 77 

 

Склад журі 

 творчого фестивалю «Таланти твої, Краснокутщино!» 

 

1. Наталія ГОНЧАРОВА – директор Краснокутського будинку культури (за 

згодою). 

2. Валентина ДМИТРЮК – головний спеціаліст відділу освіти, молоді та 

спорту Краснокутської селищної радиБогодухівського району Харківської 

області. 

3. Світлана КОЛІСНИК – керівник гуртка Краснокутського центру дитячої та 

юнацької творчості Краснокутської селищної ради Богодухівського району 

Харківської області. 

4. Алла МОРОЗ – керівник гуртка закладу професійно-технічної освіти 

«Богодухівський регіональний центр професійної освіти Харківської області» 

(за згодою). 

5. Вікторія РАФАЛЬСЬКА – аматор сцени (за згодою). 

 

 

 


