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НАКАЗ 

 

від 06 червня 2017 року       № 444/о 

 

 

Про проведення ІІ етапу конкурсу  

на отримання засобів навчання  

для оснащення навчальних закладів 
 

 На виконання Програми  розвитку  освіти м. Кропивницького  на              

2016-2020 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради          

23 лютого 2016 року  № 90, з метою оснащення навчальних закладів 

сучасними засобами навчання 

НАКАЗУЮ:  

1. Провести  ІІ етап конкурсу на отримання засобів навчання для 

оснащення навчальних закладів. 

2. Затвердити новий склад експертної ради конкурсу (додається).  

3. Експертній раді:  

3.1. Провести засідання експертної ради та розглянути пропозиції 

учасників  16  червня 2017 року.  

3.2. Результати конкурсу та рекомендації надати до управління освіти 

не пізніше 20.06.2017 року.  

4. Керівникам навчальних закладів, які, відповідно до наказу 

управління освіти від 10.02.2017 року № 104/о  «Про нагородження 

переможців конкурсу на першочергове отримання засобів навчання для 

оснащення навчальних закладів з поглибленим вивченням природничо-

математичних дисциплін» отримали засоби навчання, до 15 06.2017 року 

надати звіт про використання в практиці роботи вищезазначених засобів з 

використанням фотоматеріалів (у паперовому та електронному вигляді). 
5.  Керівникам навчальних закладів :  ЗОШ № 2, 3, 7, 10, 12, 13, 22, 

23, 29, 30, 37, 38, «Мрія», НВО № 15, 21, 33, педагогічного ліцею, НВО 

СЗОШ № 1, 3 прийняти участь у конкурсі та надати презентації проектів до 

15.06. 2017 року. 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Начальник управління  освіти       Л.Костенко  

 
 

Кумпан 245808 



Затверджено  

наказ управління освіти  

від 06.06.2017  

№ 444/о 

 

  

СКЛАД 
експертної ради конкурсу на першочергове отримання засобів навчання для 

оснащення навчальних закладів  
Голова експертної ради 

 
Костенко Лариса Давидівна  - голова експертної ради  

  
Дежурко Олена Володимирівна - секретар експертної ради 

        Члени експертної ради: 
 
 

Серопян Євген Олександрович 

 

- заступник начальника управління освіти 

Васильєва Олена Костянтинівна - начальник відділу юридичного та фінансового 

забезпечення 

Кумпан Світлана Геннадіївна  - начальник відділу інспектування навчальних 

закладів управління освіти  

   

Лейбенко Андрій Олександрович  
 

- помічник міського голови (за згодою)  

Чередніченко Наталія Юріївна      - директор комунального закладу «Педагогічний 

ліцей» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

 
   

   
   

   

 

 

 

 


