
 

                                                

 
Відділ освіти 

 Яворівської районної державної адміністрації 

Опорний заклад  

«Івано-Франківська ЗОШ І - ІІІ ступенів імені Івана Франка  

Яворівської районної ради Львівської області» 

81070, смт Івано - Франкове, вул. І.Франка, 1, cмт Івано – Франкове, Яворівський район, Львівська область 

тел. (0259)3 - 35 – 72, e-mail:shkolayaniv@ukr.net   
 

НАКАЗ 

03.11.2020                                                                                                           № 

смт Івано-Франкове 

 

   Про проведення  

І етапу ХХІ Міжнародного конкурсу  

з української мови імені Петра Яцика 

серед учнів опорного закладу 

у 2020/2021 навчальному році 

 

 На виконання Указу Президента України  від 09.11.2007 № 1078 «Про Міжнародний 

конкурс з української мови імені Петра Яцика», відповідно до Положення про Міжнародний 

конкурс з української мови імені Петра Яцика,  затвердженого наказом  Міністерства освіти і 

науки України  від 13.03.2008     № 168, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

15.07.2008 за                 № 643/15334 (далі ‒ Положення),  відповідно до листа Міністерства 

освіти і науки України «Про проведення ХХІ Міжнародного конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика» від 28.10.2020 №1/9-602, наказу департаменту освіти і науки Львівської 

обласної державної адміністрації від 30.10.2020 №07-01/359 «Про проведення ХХІ 

Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед учнів закладів загальної 

середньої освіти у 2020/2021 навчальному році»,  відповідно до наказу відділу освіти 

Яворівської РДА №02-02/232 від 03.11.2020, з метою  піднесення престижу  української 

мови, популяризації її серед  молоді 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Провести І етап ХХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (далі – 

Конкурс) для учнів опорного закладу – з 9 до 14 листопада 2020 року. 

 

2. Михайлишин О.З., заступнику директора з навчально – виховної роботи: 

2.1.Забезпечити організацію та проведення урочистих заходів до Дня української писемності 

та мови і відкриття ХХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.  

2.2.Забезпечити проведення І етапу ХХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика. 

2.3.До 16 листопада  2020 року надати у  відділ освіти Яворівської районної державної 

адміністрації інформацію про підсумки І етапу Конкурсу та заявку на участь у ІІ (районному) 

етапі Конкурсу. 

 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор опорного закладу                 М.Ліскевич – Карпа 

 

   З наказом ознайомлено: 

 

                      О.Михайлишин 

mailto:shkolayaniv@ukr.net

