
 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ  

 

НАКАЗ 

 

20.01.2017      Харків     № 16 

 

Про проведення ІІ (регіонального) 

етапу Х Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу «Молодь 

обирає здоров’я» 

 

Відповідно до Положення про проведення щорічного Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім’ї, 

молоді та спорту від 24.11.2009 № 1061/4128, зареєстрованого у Міністерстві 

юстиції України 18.12.2009 за № 1228/17244, з метою популяризації і 

пропаганди серед учнів навчальних закладів здорового способу життя, 

запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі, виявлення й 

підтримки талановитих дітей, керуючись статтею 6 Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації, 

 

НАКАЗУЮ: 

 1. Провести ІІ (регіональний) етап Х Всеукраїнського фестивалю-

конкурсу «Молодь обирає здоров’я» відповідно до Положення про проведення 

щорічного Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

України у справах сім’ї, молоді та спорту від 24.11.2009 № 1061/4128, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18.12.2009 за № 1228/17244. 

Термін: квітень-червень 2017 року             

 2. Утворити організаційний комітет ІІ (регіонального) етапу                               

Х Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я» (далі –

організаційний комітет) у складі, що додається. 
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          3. Організаційному комітету: 

 3.1. Забезпечити проведення ІІ (регіонального) етапу Х Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я» (далі – фестиваль-конкурс). 

Термін: квітень-червень 2017 року 

 3.2. Провести фінал ІІ (регіонального) етапу фестивалю-конкурсу на базі 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» (м. Харків, вулиця Сумська, 37). 

Термін: 17.05.2017 

 3.3. Організувати підготовку команди-переможниці ІІ (регіонального) 

етапу до участі в ІІІ (фінальному) етапі фестивалю-конкурсу. 

Термін: червень-вересень 2017 року 

 3.4. Надати заявку на участь команди-переможниці ІІ (регіонального) 

етапу в ІІІ (фінальному) етапі фестивалю-конкурсу та звіт про проведення                              

ІІ (регіонального) етапу фестивалю-конкурсу до Українського державного 

центру позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України. 

Термін: до 25.06.2017 

 4. Утворити журі ІІ (регіонального) етапу фестивалю-конкурсу та 

затвердити його персональний склад, що додається. 

 5. Директору Комунального закладу «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості» Федосєєвій С.В. створити відповідні умови для 

проведення ІІ (регіонального) етапу фестивалю-конкурсу. 

Термін: 17.05.2017 

 6. Рекомендувати Департаменту освіти Харківської міської ради 

(Деменко О.І.), начальникам місцевих органів управління освітою: 

 6.1. Довести інформацію про проведення ІІ (регіонального) етапу 

фестивалю-конкурсу до відома директорів загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладів системи освіти. 

Термін: до 06.02.2017 

 6.2. Надати заявки учасників ІІ (регіонального) етапу фестивалю-

конкурсу до Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія 

неперервної освіти» (м. Харків, вул. Пушкінська, 24). 
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Термін: до 05.05.2017 

        7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації – 

начальника управління освіти і науки Ігнатьєва В.В. 

 

Заступник директора Департаменту                                                   О.О. Труш
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Додаток до наказу Департаменту 

науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації 

20.01.2017 № 16 

 

Склад 

організаційного комітету ІІ (регіонального) етапу Х Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я» 

 

 

Байназарова О.О. – заступник начальника управління освіти і науки – 

начальник відділу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації, голова організаційного комітету; 

Вольянська С.Є. – проректор з науково-методичної роботи Комунального 

вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти», 

cпівголова організаційного комітету (за згодою); 

Колісник О.В. – методист Центру практичної психології, соціальної роботи та 

здорового способу життя Комунального вищого навчального закладу 

«Харківська академія неперервної освіти», член організаційного комітету                

(за згодою); 

Федосєєва С.В. – директор Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» (за згодою). 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної 

адміністрації 

20.01.2017 № 16 

 

Склад 

журі ІІ (регіонального) етапу Х Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 

«Молодь обирає здоров’я» 

 

Покроєва Л.Д. – ректор Комунального вищого навчального закладу 

«Харківська академія неперервної освіти», голова журі (за згодою); 

Котлік С.М. – головний спеціаліст відділу з молодіжної політики та організації 

оздоровлення дітей Управління у справах молоді та спорту Харківської 

обласної державної адміністрації, заступник голови журі (за згодою); 

Волкова І.В. – старший викладач кафедри виховання й розвитку особистості 

Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної 

освіти» (за згодою); 

Гніда Т.Б. – методист Центру практичної психології, соціальної роботи  

та здорового способу життя Комунального вищого навчального закладу 

«Харківська академія неперервної освіти» (за згодою); 

Косенко К.О. – методист Центру громадянського виховання Комунального 

вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»  

(за згодою); 

Носенко В.В. – завідувач Центру практичної психології, соціальної роботи та 

здорового способу життя Комунального вищого навчального закладу 

«Харківська академія неперервної освіти», відповідальний секретар (за згодою); 

Посмітна Ю.А. – заступник директора з навчально-виховної роботи 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» (за згодою); 

Радіонова Л.О. – старший інспектор з особливо важливих справ управління 

превентивної діяльності Головного управління Національної поліції  

у Харківській області (за згодою); 
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Чепурна О.О. – головний спеціаліст відділу нормативності та якості освіти 

управління освіти і науки Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації; 

Чаєнко О.Д. – художник Комунального закладу «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості» (за згодою); 

Шишков О.В. – керівник гуртка юних фотоаматорів Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» (за згодою). 


