ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
28 жовтня 2020 року

м. Луцьк

№ 326

Про проведення
обласного конкурсу-змагання
з радіоелектронного конструювання
Відповідно до плану роботи
управління
освіти
і науки
облдержадміністрації на 2020 рік, з метою стимулювання творчого та
інтелектуального розвитку, зростання технічної майстерності дітей, пошуку та
підтримки обдарованої учнівської молоді й задоволення її потреб у творчій
самореалізації, сприяння зростанню мережі гуртків радіоелектронного
конструювання в закладах освіти
НАКАЗУЮ:
1.
Центру
науково-технічної
творчості
учнівської
молоді
(Стельмащук І.А.) провести 28 листопада 2020 року обласний конкурсзмагання з радіоелектронного конструювання відповідно до Положення,
затвердженого
наказом
управління
освіти
і
науки
Волинської
облдержадміністрації від 05 листопада 2013 року № 623 "Про затвердження
Положення
про
обласний
конкурс-змагання
з
радіоелектронного
конструювання",
зареєстрованого
в Головному
управлінні юстиції
у Волинській області 11 листопада 2013 року за № 33/1356, з дотриманням
протиепідемічних заходів. Заїзд та реєстрація учасників заходу до 1000 години
за адресою: м. Луцьк, вул. В. Чорновола, 3.
2.
Начальникам управлінь освіти міських (міст обласного значення)
рад, відділів освіти райдержадміністрацій, головам об’єднаних територіальних
громад:
2.1. Провести організаційну роботу щодо залучення учнівської молоді до
участі в заході.
2.2. Подати до 21 листопада 2020 року заявки про участь у конкурсізмаганні на електронну адресу: volyncnttum@gmail.com.
2.3. Витрати на проїзд в обидва напрямки учасникам заходу, оплату
відрядження керівникам команд віднести за рахунок організації, що відряджає.
2.4. Забезпечити участь команд в обласному конкурсі-змаганні
з радіоелектронного конструювання в складі 3 осіб: 2 учасники, 1 керівник
команди, на якого покладена відповідальність за збереження життя і здоров’я
учасників конкурсу в дорозі та під час проведення заходу.

3.
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.
4. Центру
науково-технічної
творчості
учнівської
молоді (Стельмащук І.А.) забезпечити організаційну, науково-методичну
підготовку та проведення обласного конкурсу-змагання з радіоелектронного
конструювання.
5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Заступник начальника
Ігор Стельмащук 712 363
Світлана Твердохліб 727 151

Тетяна СОЛОМІНА

