
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ «ГРАНІ» 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 
 

від «28» лютого 2023 року              м. Запоріжжя                                           №      /1 
 

Про проведення ветеранської політики 

 

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 06.02.2023 № 

36066/7-22 «Щодо проведення ветеранської політики», листа Департаменту освіти і 

науки Запорізької обласної державної адміністрації від 13.02.2023 № 388/03.2-01 

«Про інформування щодо проведення ветеранської політики у закладах освіти» з 

метою формування позитивного образу ветерана в суспільстві та інформаційний 

супровід заходів, що здійснюються державою 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Заступнику директора з НВР Арутюняну В.Е. забезпечити проведення 

інформаційних, просвітницьких, виховних заходів із вшанування ветеранів, пам’яті 

загиблих (померлих) захисників і захисниць України з метою формування у 

молодого покоління шанобливого ставлення до зазначених осіб, виховання молоді 

в дусі патріотизму та героїзму. 

2. Завідувачам відділів Смирновій А.В., Зайченко О.В., Тамкович І.О., 

Тюковій Л.М.: 

2.1 Розробити та внести в план виховної роботи (окрім зазначених в ньому) 

щомісячні виховні інформаційні заходи на зазначену (п.1) тематику (додаток1) до 

кінця поточного року; 

2.2 Довести до керівників гуртків доповнення до плану виховної роботи. 

3. Методистам відділів Кубатко О.М., Адамович А.В., Зіновєєвій О.В.: 

3.1 Розробити та надати керівникам гуртків методичний супровід для 

проведення зазначених заходів; 

3.2 Звітувати щоквартально до 19 числа останнього місяця кварталу, 

починаючи з 19 березня (надалі – до 19 червня, 19 вересня, 19 грудня) (додаток 2) 

завідувачу відділом методичним Бондаренко О.Б. 

4. Завідувачу відділом методичним Бондаренко О.Б. інформувати 

Департамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації щодо проведення 

відповідних заходів щоквартально до 20 числа, починаючи з 20 березня 2023 року. 

5. Керівникам гуртків продовжити проведення тематичних виховних 

заходів. Звітувати про їх проведення методистам відділів. 



6. Культорганізаторам Еделю М.Г., Куцаконь Т.А. постійно висвітлювати 

виховні заходи Центру на сайті та в соціальних мережах закладу. 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР 

Арутюняна В.Е. 

 

 

Директор                        __________________           Сергій БОГДАНОВ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Бондаренко О.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З наказом ознайомлені: 

 

Арутюнян В.Е. _______________ Зайченко О.В. _______________ 

Бондаренко О.Б. _______________ Куцаконь Т.А. _______________ 

Смирнова А.В. _______________ Едель М.Г _______________ 

Тамкович І. О. _______________ Кубатко О.М. _______________ 

Зіновєєва О. В. _______________ Тюкова Л.М. _______________ 
 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР 

від ____.02.2023 р. № ____/1 

 
 

ПЛАН заходів,  
щодо проведення ветеранської політики на 2023 рік 

 

Дата 

проведення 
Захід Мета Відповідальний 

1 2 3 4 

    

    

 

 

 

Додаток 2 

до наказу КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР 

від ____.02.2023 р. № ____/1 

 

Звіт відділу _____________ 

на 19 (вказати місяць) 2023 року 

Дата 

проведення 
Захід  Короткий зміст заходу 

Покликання на 

фото, відео-, 

презентацію, 

конференцію 

тощо 

1 2 3 4 

    

    

 


