
УКРАЇНА
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №169

від  09 жовтня 2019 року

      Про проведення ІІ етапу         
Х Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка          
у 2019-2020 н.р.

    На виконання Указу Президента України від 30 вересня 2010 року №928 «Про 
міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені 
Тараса Шевченка», відповідно до Положення  про Міжнародний мовно-літературний 
конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, затвердженого 
Постановою Кабінету міністрів України від 01 червня 2011 року  №571, листа 
Міністерства освіти і науки України від 30 вересня 2019 року «Про проведення ІІ 
етапу ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 
молоді імені  Тараса Шевченка у 2019-2020 навчальному році» за №1/9-615, листа 
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» від 02 жовтня 2019 року за    
№ 01-08/571 та з метою пошуку і підтримки обдарованої учнівської молоді:

1. Відділу освіти та гуманітарного розвитку:
1.1. Створити організаційний комітет з проведення ІІ етапу Х Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені 
Тараса Шевченка в   2019-2020 навчальному році (Додаток 1);

1.2. Затвердити склад журі по оцінюванню результатів учасників конкурсу  
(Додаток 2); 

1.3. Здійснити організаційне та науково-методичне забезпечення проведення 
ІІ етапу Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка  2019-2020 навчального року;

1.4. Провести ІІ етап Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка  19 жовтня  
2019 року.

2. Керівнику Музиківського ліцею створити належні умови та забезпечити 
загальний контроль  та координацію проведення  конкурсу.

3.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника відділу освіти 
та гуманітарного розвитку Семенюк В.І.

Сільський голова                                    С.Н.Лейбзон



Додаток 1
до розпорядження №169
від 09 жовтня 2019 року

Склад організаційного комітету ІІ етапу Х Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської та студентської молоді

 імені Тараса Шевченка

1. Остапович Ю.П. – керівник з методичної роботи  – голова організаційного 
комітету;

2. Ільяш Ю.М. –  спеціаліст з освіти та гуманітарного розвитку, секретар 
організаційного комітету.

Члени організаційного комітету:

1. Костік Т.О. – голова МО вчителів суспільно-гуманітарного та естетичного 
циклів;

2. Серба С.Є. – вчитель української мови та літератури КЗ «Східненська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Музиківської сільської ради Білозерського 
району Херсонської області».



Додаток 2
до розпорядження №169
від 09 жовтня 2019 року

Склад журі  по оцінюванню результатів учасників ІІ етапу 
Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

Костік Т.О. - голова МО вчителів суспільно-гуманітарного та естетичного 
циклів, голова журі.

Серба С.Є. – вчитель української мови та літератури КЗ «Східненська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Музиківської сільської ради Білозерського 
району Херсонської області», член журі.

Радиш Л.З. - ЗДВР, вчитель української мови та літератури Східненської  ЗОШ 
І-ІІІ ступенів, член журі.

Безродня І.І. - ЗДВР, вчитель початкових класів Музиківської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, член журі. 

Гладченко О.В. – вчитель української мови та літератури Музиківської ЗОШ І-
ІІІ ступенів, член журі.


