
Комунальний заклад 

«Люботинська спеціалізована мистецька школа-інтернат “Дивосвіт”» 

Харківської обласної ради 

 

НАКАЗ 

 

08.04.2020                                     Люботин                                             № 68 
 

Про організацію рекламної  

кампанії школи-інтернату у 2020 року 

На виконання п. 4.8, п. 4.9 Статуту Комунального закладу «Люботинська 

спеціалізована мистецька школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської обласної 

ради та з метою якісної організації конкурсного приймання учнів на навчання 

у школі-інтернаті у 2019/2020 навчальному році,  

НАКАЗУЮ: 

1. Забезпечити організацію та проведення рекламної кампанії 

Комунального закладу «Люботинська спеціалізована мистецька школа-

інтернат “Дивосвіт”»  Харківської обласної ради (далі – рекламна кампанія). 

З 08.04.2020 по 31.08.2020 

2. Затвердити склад оргкомітету з підготовки та проведення 

рекламної кампанії Комунального закладу «Люботинська спеціалізована 

мистецька школа-інтернат “Дивосвіт”»  Харківської обласної ради у 2020 

році (додається).  

3. Заступнику директора з навчальної роботи Луньову С. М. і 

заступнику директора з виховної роботи Лампанченко К. В. забезпечити 

інформаційно-організаційний супровід рекламної кампанії. 

З 08.04.2020 по 31.08.2020 

4. Вихователям Столяренко К. В. і Будьковій М. В. підготувати 

рекламний відео-ролик Комунального закладу «Люботинська спеціалізована 

мистецька школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської обласної ради для 

розміщення у мережі Інтернет. 

До 24.04.2020 

5. Вихователям Руденко О. М. і Кучмі В. М. підготувати рекламний 

буклет Комунального закладу «Люботинська спеціалізована мистецька 

школа-інтернат “Дивосвіт”» та рекламний постер щодо організації 

конкурсного приймання Комунального закладу «Люботинська спеціалізована 

мистецька школа-інтернат “Дивосвіт”» у 2020 році. 
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До 24.04.2020 

6. Вихователям Лісаченко В. М., Іванченко В. І., Степаненко Т. І. 

визначити  можливі інтернет-ресурси для розміщення рекламних матеріалів 

школи-інтернату для мешканців міст, районів та об’єднаних територіальних 

громад Харківської області. 

До 24.04.2020 

7. Вихователям Лісаченко В. М., Іванченко В. І., Степаненко Т. І. 

забезпечити розповсюдження рекламних матеріалів (електронних та 

паперових)  школи-інтернату на територіях міст, районів та об’єднаних 

територіальних громад Харківської області та у мережі Інтернет. 

З 24.04.2020 до 31.08.2020 

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                                       Світлана ВОЛЧКОВА 
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Додаток до наказу 

                                                                                                 08.04.2020 № ____ 

 

Склад оргкомітету 

 з підготовки та проведення рекламної кампанії Комунального закладу 

«Люботинська спеціалізована мистецька школа-інтернат “Дивосвіт”»  

Харківської обласної ради у 2020 році 

 
Волчкова С. І., директор – голова оргкомітету; 

Члени оргкомітету:  

Луньов С. М., заступник директора з навчально-виховної роботи; 

Лампанченко К. В., заступник директора з виховної роботи; 

Руденко О.М., вихователь групи 5 класу; 

Лісаченко В. М., вихователь групи 6 класу; 

Кучма В. М., вихователь групи 7 класу; 

Будькова М. В., вихователь групи 8-А і 8-Б класів; 

Столяренко К. В., вихователь групи 9 класу; 

Іванченко В. М., вихователь групи 10-А і 10-Б класів; 

Степаненко Т. І., вихователь групи 11 класу. 

 

Катерина Лампанченко, 741 10 35 

 


