УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 18 » квітня 2011 року

№ 293-р
смт Голованівськ

Про проведення районного конкурсу
«Співоча родина»
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та з метою
підтримки традицій родинного виховання на засадах української пісні, прищеплення любові
до народної творчості, гордості за український народ, який має багату творчу спадщину:
1. Провести протягом травня 2011 року І етап конкурсу (кущові огляди співочих
родинних колективів) та 28 червня 2011 року районний етап.
2. Затвердити склад організаційного комітету та умови проведення районного конкурсу
«Співоча родина» (додатки 1, 2).
3. Співорганізатору конкурсу Голованівському районному центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді придбати подарунки для переможців конкурсу.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови
райдержадміністрації Бугаєнко О.П.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

Додаток
до розпорядження голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 18 » квітня 2011 року № 293-р
СКЛАД
районного організаційного комітету з підготовки
та проведення конкурсу «Співоча родина»
Голова оргкомітету:
ЯРОВИЙ
Олександр Володимирович

-

перший заступник голови
державної адміністрації

районної

Співголови оргкомітету:
БУГАЄНКО
Ольга Петрівна

-

заступник голови районної державної
адміністрації

ЧУШКІН
Олексій Іванович

-

голова районної ради (за згодою)

Члени оргкомітету:
БАК
Юрій Анатолійович

-

директор Троянської ЗШ І-ІІІ ступенів

ДЕРКАЧ
Наталія Олександрівна

-

директор
І-ІІІ ступенів

ДОВГА
Ольга Володимирівна

-

директор Голованівського районного
центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді

ЖИВОТОВСЬКА
Світлана Леонтіївна

-

директор Голованівської ЗШ І-ІІІ ступенів
ім. Г.В.Міклея

КОЛОМІЙЧУК
Михайло Анатолійович

-

начальник відділу освіти
державної адміністрації

КРОЛІК
Юлія Миколаївна

-

директор Ємилівської ЗШ І-ІІІ ступенів

ПІСКОРСЬКИЙ
Валерій Вікторович

-

директор Свірнівської ЗШ І-ІІІ ступенів

ПІЩИК
Тетяна Володимирівна

-

начальник відділу культури і туризму
райдержадміністрації

ПОЗИВАЙ
Ігор Володимирович

-

директор Грузької ЗШ І-ІІІ ступенів

Липовеньківської

ЗШ

районної

2
Продовження додатка
РИБАКЕВИЧ
Людмила Борисівна

-

директор Пушківськорї ЗШ І-ІІ ступенів

РИГА
Тетяна Петрівна

-

директор Клинівської ЗШ І-ІІІ ступенів

РЯБЧЕНКО
Тетяна Григорівна

-

директор Ємилівської ЗШ І-ІІІ ступенів

СИГЛЯК
Галина Володимирівна

-

директор Шепилівської ЗШ І-ІІ ступенів

ТАЛЯР
Тетяна Миколаївна

-

директор Молдовської ЗШ І-ІІІ ступенів

ТЕРНАВСЬКА
Олена Григорівна

-

директор
І-ІІ ступенів

ТОМАШЕВСЬКА
Ольга Юріївна

-

директор Голованівської ЗШ І-ІІІ ступенів
ім. Т.Г.Шевченка

ХОДАК
Валентина Василівна

-

директор
І-ІІІ ступенів

ЧАЙКА
Валентина Володимирівна

-

директор Побузької ЗШ І-ІІІ ступенів

ШВЕЦЬ
Людмила Андріївна

-

директор
І-ІІ ступенів

ШЕВЧУК
Тетяна Станіславівна

-

директор Капітанської ЗШ І-ІІІ ступенів

Заступник голови районної
державної адміністрації

Люшнюватської

Межирічківської

Наливайківської

ЗШ

ЗШ

ЗШ

О.БУГАЄНКО

Додаток
до розпорядження голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 18 » квітня 2011 року № 293-р
УМОВИ
проведення районного конкурсу «Співоча родина»
І. Загальні положення
Районний конкурс «Співоча родина» проводиться відповідно до ст. 13 Закону України
«Про місцеві державні адміністрації».
ІІ. Мета проведення районного конкурсу:
Поширення й підтримка традицій родинного виховання на засадах української пісні;
прищеплення любові до народної творчості;
гордості за український народ, який має багату творчу спадщину.
ІІІ. Завдання конкурсу:
Виховання почуття патріотизму і любові до рідного краю;
залучення підростаючого покоління до збереження та розвитку культурної спадщини
рідного краю.
IV. Організація конкурсу
Конкурс проводиться Голованівською районною державною адміністрацією.
Забезпечити організацію і проведення першого етапу конкурсу.
Відділ
освіти
райдержадміністрації,
Голованівський районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді
Забезпечити організацію проведення районного етапу конкурсу.
Відділ культури і туризму райдержадміністрації
V. Учасники конкурсу
У конкурсі беруть участь родинні колективи, обдарована молодь.
VI. Порядок і терміни проведення
І етап (кущові) – 14-15 травня 2011 року;
ІІ етап (районний) – 28 червня 2011 року.

Заступник голови районної
державної адміністрації

О.БУГАЄНКО

