
 

Львівська  міська рада 
Департамент гуманітарної політики 
Управління освіти 

Відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів 

Н А К А З 
м. Львів 

Від 15.09. 2020р.  №  
 

Про організацію та проведення районного етапу  
ХХІ Всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю  
патріотичної творчості «Сурми звитяги» 
серед учнівської молоді закладів освіти  
 
 Відповідно до Положення про проведення ХХІ Всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю  
патріотичної творчості «Сурми звитяги» (надалі – Фестиваль), з метою  широкого пропагування серед дітей 
та юнацтва кращих зразків мистецьких творів патріотичного спрямування, що розкривають героїчний шлях 
національно-визвольної боротьби українського народу в ХХ столітті, вивчення пісенної спадщини Січового 
Стрілецтва, Української Галицької Армії, Організації Українських Націоналістів, Української Повстанської 
Армії, сучасної української молодіжної патріотичної пісні, що звучала під час Революції на Граніті, на 
Євромайданах та Революції Гідності, а також підтримки і прославлення бойового духу наших воїнів на фронті 
в боротьбі з російським агресором, 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести районний етап ХХІ  Всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю патріотичної 
творчості «Сурми звитяги» серед учнівської молоді закладів освіти Шевченківського та Залізничного 
районів, згідно з вимогами Положення (додаток 1), а саме: 

1.1. В Залізничному районі м. Львова - 12.10.2020, о 15.00 год., на базі СЗШ № 65 (вул. Роксоляни, 
35) – для ЗЗСО №№ ліцей «Гроно» ЛМР, 60, 67, 65, 77, ЛУГГ, ЛХЛ, ЦДЮТ; 13.10.2020, о 15.00 
год., на базі ліцею № 18 ЛМР (вул. Кульчицької, 18) – для ЗЗСО №№ ліцею № 15 ЛМР, ліцею № 
18 ЛМР, 40, 68, 74, ЛГ «Євшан», ліцею № 75 ЛМР, ЛФМЛІ. 

1.2.  В Шевченківському районі – 12.10.2020, о 15.00 год. на базі СЗШ № 30 м. Львова (вул. Мазепи, 
31) – для ЗЗСО №№ 30, 33, ЛПГ, 41, 43, 44, 91, 23, ЛТЛ, ЛГ «Престиж», БДЮТ; 13.10.2020, о 15.00 
год. на базі СЗШ № 99 м. Львова (вул. Творча, 1) – для ЗЗСО №№ 20, 22, 38, 54, 57, 78, 81, 92, 
94, 99, 100, ШЕЛ. 

2. Затвердити склад оргкомітету та конкурсної комісії (додаток 2). 
3. Призначити відповідальними особами за організацію та проведення районного етапу Фестивалю: 

3.1. Ю. Келемена – заступника директора з НВР ЦДЮТ м. Львова у Залізничному районі.  
3.2. Т. Марчук - заступницю директора з НВР БДЮТ м. Львова у Шевченківському районі. 

4. Керівникам закладів загальної середньої освіти та позашкільних навчальних закладів районів: 
4.1. Забезпечити участь творчих, обдарованих учнів та гуртківців у районному етапі Фестивалю, згідно з 

вимогами Положення. 
4.2. Призначити з числа педагогічних працівників відповідальних осіб за підготовку та участь учнівської 

молоді закладу освіти у районному етапі Фестивалю. 
4.3. Призначити відповідальних посадових осіб за збереження життя та здоров`я учнів на час проїзду в 

громадському транспорті та участі у Фестивалі. 
4.4. Провести 12.10.2020 з учасниками Фестивалю  інструктаж з безпеки життєдіяльності із 

обов`язковим записом у журнал проведення інструктажів. 
4.5. Подати у відділ освіти завірену належним чином заявку на участь у Фестивалі, згідно з вимогами 

Положення (додаток 3) до 09.10.2020. 
5. Керівникам зазначених освітніх закладів: 

5.1. Створити належні умови для проведення Фестивалю та роботи складу конкурсної комісії. 
5.2. Призначити відповідальних осіб із числа працівників установ за: 

5.2.1. технічне забезпечення заходу. 
5.2.2.  дотримання правил протипожежної безпеки. 
5.2.3. дотриманням вимог Фестивалю. 
5.2.4. збереження життя та здоров’я вихованців. 

5.3. Подати у відділ освіти прес-анонс, прес-реліз та фото-звіт за підсумками проведення Фестивалю. 
6. Головному спеціалістові відділу освіти В. Мучульській 

6.1. Координувати участь представників навчальних закладів у Фестивалі. 
6.2. Подати на сайт відділу освіти прес-реліз про проведення заходу. 
6.3. Висвітлити на сайті відділу освіти звітну інформацію про проведення Фестивалю. 

7. Контроль за виконанням даного наказу доручити головному спеціалістові відділу освіти Мучульській В.І. 
, п. 6 - залишаю за собою. 

          Начальниця відділу освіти      Синицька Г. Я.  

 


