
 
 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

Н А К А З 
 

15  вересня 2021 року             м. Луцьк              № 346 

 

Про проведення обласного  

конкурсу юних інформатиків,  

аматорів комп’ютерної техніки 

 

 

Відповідно  до  плану  роботи  управління освіти і науки 

облдержадміністрації на 2021 рік, з метою залучення обдарованих і 

талановитих дітей до інтелектуальних змагань, стимулювання інтересу 

учнівської молоді до оволодіння сучасними інформаційними технологіями  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Центру науково-технічної творчості учнівської молоді         

(Стельмащук І.А.) провести 20 листопада 2021 року обласний конкурс юних 

інформатиків, аматорів комп’ютерної техніки відповідно до Положення, 

затвердженого наказом управління освіти і науки Волинської 

облдержадміністрації від 30 січня 2014 р. № 37 «Про затвердження Положення 

про обласний конкурс юних інформатиків, аматорів комп’ютерної техніки», 

зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Волинській області 5 лютого 

2014 р. за № 4/1363.  

2. Керівникам місцевих органів управління освітою: 

2.1. Провести організаційну роботу щодо залучення учнівської молоді до 

участі в заході. 

2.2. Витрати на проїзд в обидва напрямки учасникам заходу, оплату 

відрядження керівникам команд віднести за рахунок організації, що відряджає.  

2.3. Забезпечити участь команд в обласному конкурсі юних інформатиків, 

аматорів комп’ютерної техніки в складі 4 осіб: 3 учасники, 1 керівник команди. 

2.4. Відповідальність за збереження життя і здоров’я учасників конкурсу та 

дотримання протиепідемічних заходів на період карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) в дорозі та під час 

проведення заходу покласти на особу, що супроводжує команду.  

3. Попередні заявки та виконане домашнє завдання на теми «Таємниці 

Червоної планети» (в номінації Web-дизайн), «Книги-ювіляри 2022 року» (в 

номінації Офіс) та в номінації Програмування (тема довільна) подати до           

15 листопада 2021 року на e-mail: cnttum.info@gmail.com або на електронних 

носіях за адресою: 43024, м. Луцьк, вул. В.Чорновола, 3, каб. 314. 

mailto:cnttum.info@gmail.com


4. Заїзд та реєстрація учасників конкурсу 20 листопада 2021 р. до 1000 год. 

за адресою: м. Луцьк, вул. В.Чорновола, 3, Центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді Волинської обласної ради.  

5. Централізованій бухгалтерії управління освіти і науки 

облдержадміністрації (Стульська М.Г.) здійснити оплату витрат за рахунок 

видатків на КПКВК 0611162 за рахунок «Регіональної комплексної програми 

розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки» згідно кошторису. 

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

начальника-начальника відділу дошкільної та загальної середньої освіти 

управління освіти і науки облдержадміністрації Соломіну Т.І. 

      

 

 

 

Начальник управління                           Людмила ПЛАХОТНА 

   

 
Ігор Стельмащук 712 363 

Світлана Твердохліб 727 151 
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