
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

. ДАЛО м. Одеса .Vі
■ : ' . У;

Про підсумки проведення 
міського творчого конкурсу 
аматорських відеопривітань 
«У Новий рік з новою мрією!» 
до новорічних та різдвяних свят

На виконання розпорядження Одеського міського голови 
від 11.12.2020 № 1080 «Про проведення міського творчого конкурсу 
аматорських відеопривітань «У Новий рік з новою мрією!» до новорічних 
та різдвяних свят», наказу департаменту освіти та науки Одеської міської 
ради від 20.11.2020 № 272 «Про проведення міського творчого конкурсу 
аматорських відеопривітань «У Новий рік з новою мрією!» до новорічних та 
різдвяних свят серед учнів та вихованців закладів освіти міста», з метою 
розвитку творчого потенціалу дітей та молоді, формування у підростаючого 
покоління активної громадянської позиції, виховання патріотичних 
почуттів і любові до рідного міста департаментом освіти та науки 
Одеської міської ради у грудні 2020 року з урахуванням встановлених 
карантинних обмежень внаслідок поширення гострої респіраторної хвороби 
СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом ЬАЯ8-СоУ-2, в режимі онлайн 
проведений міський творчий конкурс аматорських відеопривітань 
«У Новий рік з новою мрією!» до новорічних та різдвяних свят 
(далі - Конкурс).

У Конкурсі взяли участь 60 закладів освіти комунальної власності 
територіальної громади міста: Одеські діцеї №№ 9, 19, 63, 81, «Гармонія», 
«Європейський», гімназії №№ 5, НІЖ №№ 84, 263, 300, «Надія», 
«Морський ліцей -  ЗОЇЛ № 24», «Гімназія № 2», ЗОНІ №№ 5, 8, 15, 23, 25, 
26, 28,38,41,44, 45,60, 79, 85,89, 100, 107, ПО, 130, СШ №№ 17,21,69, 86, 
94, 117, 119, ДНЗ «Ясла-садок» №№ 4, 9, 10, 45, 121, 140, 225, 231, 232, 258, 
260, 276, 278, СДНЗ №№ 113, 193, КПЗ «Дитячий будинок «Перлинка», 
КГІНЗ «Одеський МГІДЮТ», «Одеський ЦДЮТ «Моряна», «Одеська 
СЮТ«Аматор», «Одеський ЦДЮ'Г «Промінь», «Одеський ЦДК.У1 
«Самоцвіт», які презентували 90 відеороликів.

З числа 14 кращих аматорських відеопривітань закладів освіти* 
комунальної власності територіальної громади м. Одеси журі Конкурсу 
визначило переможців за номінаціями: «Найкраще аматорське відео», 
«Приз гляДацьких симпатій», «Дружна дитяча родина», «За оригінальність 
ідеї» та «Надія міста».

На підставі рішення журі Конкурсу



НАКАЗУЮ:

1. Нагородити грамотою департаменту освіти та науки Одеської міської 
ради, а також сертифікатом про грошову винагороду у розмірі 2700,00 грн 
у номінації «Найкраще аматорське відео» - Одеську СШ № 86.
2. Нагородити грамотою департаменту освіти та науки Одеської міської 
ради, а також сертифікатом про грошову винагороду у розмірі 2100,00 грн:

-  у номінації «Надія міста» - Одеські ДНЗ «Ясла-садок» №№ 9, 225, 
ліцей «Європейський», СШ № 117;

-  у номінації «Дружна дитяча родина» - Одеські СДНЗ «Ясла-садок» 
№113, ДНЗ «Ясла-садок» № 278, ЗОШ №№ 5, 130, КНЗ «Дитячий 
будинок «Перлинка»;

-  у номінації «За оригінальність ідеї» - КПНЗ «Одеський МПДЮТ», 
НВК № 300;

-  у номінації «Приз глядацьких симпатій» - Одеські ЗОШ № 15, 
ліцей № 19.

3. Директору комунальної установи «Одеський центр професійного 
розвитку педагогічних працівників» Ярославцевій Н.О. забезпечити 
фінансування заходу відповідно до кошторису на нагородження переможців 
міського творчого конкурсу аматорських відеопривітань «У Новий рік 
з новою мрією!» до новорічних та різдвяних свят, затвердженого 
розпорядженням Одеського міського голови від 11.12.2020 № 1080.
4. Відділу інформаційно-інноваційних технологій департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради (Ковальчук І.В.) забезпечити висвітлення 
інформації про підсумки проведення міського творчого конкурсу 
аматорських відеопривітань «У Новий рік з новою мрією!» до новорічних та 
різдвяних свят» на офіційних вебсайтах Одеської міської ради та 
департаменту освіти та науки Одеської міської ради.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників директора 
департаменту освіти та науки Одеської міської ради Чолак В.С., 
Чуприну Л.С.

Директор департаменту О.В. Буйневич

Моргулець Н.А. 
724-60-34


