
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

ЛО. 2018 м. Одеса №

Про підсумки проведення 
міського конкурсу 
«Прапороносець»

На виконання розпорядження Одеського міського голови 
від 04.12.2018 № 1051 «Про проведення міського конкурсу «Прапороносець» 
(далі - Розпорядження), відповідно до пункту 3.11 додатку 2 до Міської 
цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді 
міста Одеси «Я -  одесит, патріот України» на 2016-2020 роки, затвердженої 
рішенням Одеської міської ради від 16.03.2016 № 436-У1І (зі змінами), з 
метою виховання у молоді поваги до державних символів та ритуалів 
України, рідного міста, свого навчального закладу, а також набуття навичок 
стройового вишколу з 27 листопада по 06 грудня 2018 року департаментом 
освіти та науки Одеської міської ради було проведено міський конкурс 
«Прапороносець» (далі - Конкурс).

У Конкурсі взяли участь 14 команд прапороносців закладів освіти 
міста, які стали переможцями 1 (районного) туру Конкурсу:
- від Приморського району - команди Одеських: ЗОНІ №№ 56, 57, 
Марийської гімназії та гімназії № 1 імені А.П. Бистріної;
- від Суворовського району - команди Одеських: НВК № 13, 49, ЗОНІ № 41 
та СНІ № 40;
- від Малиновського району -  команди Одеських: ЗОНІ №№ 8, 25, НВК № 4;
- від Київського району -  команди Одеських: ЗОНІ №№ 72, 80 та 82.

Члени фахового журі Конкурсу відмітили високий рівень підготовки 
команд прапороносців -  учасників змагань. За оцінкою членів журі 
найбільшу кількість балів отримали: команда Одеської гімназії № 1 імені 
А.П. Бистріної (директор -  Топчій Л.С.), команда Одеської СНІ № 72 
(директор -  Борисюк Л.В.) та команда Одеського НВК № 13 (директор -  
Романенко Н.А.).

На підставі рішення журі конкурсу 

НАКАЗУЮ:

1. Нагородити відповідними грамотами департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради, а також призовими кубками переможців та 
призерів конкурсу:
- команду Одеської гімназії №1 імені А.П. Бистріної (директор - 
Топчій Л.С.) - І місце;

- команду Одеської СНІ № 72 (директор -  Борисюк Л.В.) - II місце;
- команду Одеського НВК № 13 (директор -  Романенко Н.А.) - III місце.



2. Директору КУ «Одеський методичний центр освітніх ініціатив» 
Ярославцевій Н.О. забезпечити фінансування заходу відповідно до 
кошторису на проведення міського конкурсу «Прапороносець», 
затвердженого Розпорядженням.

3. Оголосити подяку за організацію та проведення Конкурсу на високому 
рівні педагогічному колективу КПНЗ «Одеський МЦ ВПВУМ «Пост №1» 
(директор Денисов О.В.).

4. Відділу інформаційно-інноваційних технологій департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради забезпечити висвітлення інформації про 
підсумки проведення Конкурсу на офіційних сайтах Одеської міської 
ради та департаменту освіти та науки Одеської міської ради.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 
департаменту освіти та науки Думу О.М.
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Директор департаменту О.В. Буйневич

Сиваш О.Л. 
724- 60-34


