
УКРАЇНА

Ч ЕРН ІГІВ С ЬК А  ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА А Д М ІН ІС ТРА Ц ІЯ 

УП РА ВЛ ІН Н Я  О СВІТИ  І НАУКИ  

Н А К А З

'/9- лютого 2023 року Чернігів

Про внесення змін до Положення 
про обласний заочний конкурс 
робіт юних аматорів 
«Чернігівщина -  мій рідний 
край»

Відповідно до статті 8 Закону України «Про позашкільну освіту», 
пункту 13 частини першої статті 44 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою приведення наказу у відповідність до 
вимог чинного законодавства

н а к а з у ю :

1. Внести до Положення про обласний заочний конкурс робіт юних 
фотоаматорів «Чернігівщина -  мій рідний край», затвердженого наказом 
Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації від 
07 листопада 2022 року № 160, зареєстрованого в Східному міжрегіональному 
управлінні Міністерства юстиції 09 листопада 2022 року за № 58/487, зміни, 
виклавши додаток у новій редакції, що додається.

2. Завідувачу сектору по роботі з персоналом Ірині ХОЖАЇНОВІЙ подати 
цей наказ на державну реєстрацію до Східного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції та забезпечити його оприлюднення на офіційному 
вебсайті Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної 
адміністрації.

3. Цей наказ набирає чинності після державної реєстрації з дня його 
оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
начальника Управління -  начальника відділу загальної середньої та корекційної 
освіти Олену СОРОНОВИЧ.

Начальник Юрій МУЗИКА



Від

Додаток
до Положення про обласний 
заочний конкурс робіт юних 
фотоаматорів «Чернігівщина -  
мій рідний край»
(пункт 4 розділу III)

(у редакції наказу Управління 
освіти і науки Чернігівської 
обласної державної
адміністрації
від 'Н-марог^ )

.] "

ЗАЯВКА*
на участь в обласному заочному конкурсі робіт юних фотоаматорів 

«Чернігівщина -  мій рідний край»

(найменування закладу освіти)

Власне ім’я та прізвище учасника 

Вік учасника________ _________

Назва номінації (без скорочень) 

Назва роботи________________

Назва гуртка (студії)

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) керівника гуртка (студії) 

Контактний телефон______________ ______________ _______ ___

Директор ________________  ______ ______ ______
(підпис) (власне ім’я, прізвище)

* Заявка заповнюється без скорочень прізвищ, імен, по батькові (за наявності) учасників та 
керівника, який підготував учасників до Конкурсу.


