
укрАiнл
вIддIл OCBITI,I зN,IIiвськоi пцlськоi рАдI,I
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FIАItАз

м. Змiiв ль 188

Про пiдсумклt провеле}rнrI
,I,ep l1,I,o р lа.п ь но го етапу
ВсеукраТнського огляду музеiв
при закладах ocBiTpl Змiiвськоi
MicbKoT ради tIугуiвського
pa}"roнy XapKiBcbKoT об.пастi у
20Zl -2022 Ilпвllа.пьllому рочi

I-la виконання листiв MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд 04.10.202l
Jф 827-2l, flелартаменту науки i освiти XapKiBcbKoi обласноi' дер>кавноi

адпtiнiстрацiТ вiд 1 3. l0.202 1 NЬ 0 1-33/49б0 та Комунального закладу
KXapKiBcbKa обласна с,ганцiя tоних туристiв>> XapKiBcbKoi' обласrrоТ Рали Bilt

22.|0.202l Jrгs 01-241288 кГlро проведення ВсеукраТнського огляду музеitз при

закладах освiти>; вiдповiдно до Полоrкегtня про музеТ при лоttlкiлl,НИх"
загальl{оосвiтнiх, позашкiльних та професiйно-технi.lних наt]чаЛЬнИХ

закладах, якi перебуваIоть у сферi управлiння MiHicTepcTBa освiти i наУки

УкраТни, Пололсеtlня про присвосння звання кЗразковий музеЙ> муЗеЯМ ПРИ

дошкiльних, загальноосвiтнiх, позашкiльних та просресiйtlо-технiчних
навIiальних закладах, якi перебувають у c(lepi управлiння Мiнiс,герства освiти
i наl,цц УкраТни, заl"верд)кеtlt,lх наказоrчI MiHrcTepcTBa освiти i ttаУки УкРаТr-rИ

вiд 22.10.20l4 ЛЪ l l95, заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украi'llи
l0.1l .2014 за Ns |415126192, наказу вiллiлу освiти ЗмiТвськоТ mricbKoT рали вlл

27,10.202l ЛЬ l75 <Про проведенгIя територiального етапу ВсеукраТнського

огляду музеТв прИ закладах освiти ЗплiТвсьl<оТ MicbKoT ради)) та з меток)

упорядкування та систематизацiI музейнот плереlкi, приве/tення ексгtозиtliй

музеТв у вiдповiдlliсть до вимог законодавства УкраТни та вiдоlt'tих
норi\'lативно-правових документiв, оновлення музейних l<олекrtiй,

приlJернення уваги дер)I(авI]их Tii громадських органiзаl_tiй, наукових установ
до ва>tсливоТ ролi ш,tузеТв у пат,рiоти,Iному вихованнi дiтей та пlОЛсlДi,

пiдвищеrлня Тх значеннrl як осерелкtв просвiтницькоi роботи, з 0l JIистопада

по 30 JIистопада 202l року вiддiломr освiти ЗмiТвськоТ MicbKoT ради буu

проведений територiальний етап ВсеукраТнського огляду п,rузеТв.

В оглядi в:]яли участь 7 плузеiв, якi cTBopeHi, заресстрованi та праЦIо}ОТl)

при закладах :]агальнот сере/]ньот освi,ги Змiтвськот терит,орiалlьнот громади
(Додаток l), N4узетв у закладах сlсвiти ЗпliТвсьt<оТ MicbKoT рали, якi припиtIили



сво€ iснування пiсля грудFrя 2018 року, немас. Коrкним муЗе€м, якИЙ бРаВ

участь в оглядi, надано звiт про дiяльнiсть за перiод 20l9-2a21 poKiB (ДОдrтОк

2). Членапли журi було здiйснено деталъне вивtIення та аналiз наданоТ

iнформачiт, результати якот вiдображено в аналiти.tнiй довiдцi (додаток З).

Враховуючи пiдсумки територiального етапу ВсеукраiнсЬкого ОГЛяДУ

музеТв при закладах освiти ЗмiТвськоТ MicbKoT р?ди,

НАКАЗУЮ:

l. Вiдзначити нале}кну дiяльнiсть керiвникiв музеi'в та закладiв
освiти при яких вони cTBopeHi i прашюrоть щодо експозицiйноТ та фОНлОвОТ

роботи' умов зберiгання плузейних експонатiв та пiдвищення просвiтницъкот

ролi.

2. Керiвникам музеТв та закладiв освiти при яких вони cTBopeHi l

працюють,
2,1. Проловтсити плануваI{ня та здiйсненнrl конкретних ЗахоДlВ lЦОДО

приведення експозицiй музеiв у вiдповiднiсть до вимог
законодавства УкраIни та вiдомчих нормативно-правових

докуI\,{ентiв, оновлення музеЙних колекцiЙ.
2.2. Використовувати наявний прогресивний досвiд музеТв LЦОДО

впровадх(ення соцiального партнерства та взаемодiТ.

2.з, Здiйснювати iнформаrriйний супровiл роботи музеТв засобопl

створення та пiдтримки веб-сайтiв музеiв.
2.4. Прачювати над пiдвищенняп,т ролi

наскрiзного виховання та (lормування
цiнностей.

TepMiH: протягом звiтного перiолу

З. Направити для участi у обласному етапi Всеукраiнського ОГЛЯДУ

музеiв при закладах освiти матерiали про лiяльнiсть музеIв при закладах

освiти ЗмiТвськоi MicbKoi ради:
- кМузейний комгrлекс) Соколiвського навчально-вихоRtlого

комплексУ (загальноосвiтня школа I_III ступенiв дошкiльний навчальний

заклад) iMeHi Героя Радянсьt<ого Союзу Отакара Яроша ЗмiТвськоТ районноТ

ради XapKiBcbKoT областi (КЗ кСоколiвська ЗоШ I - III ступенiв> Зп,riТвськоi

MicbKoT ради Чугуiвського району XapKiBcbKoi областi);
Музейний коIvIплекс кЗ <ЗмiТвський лiцей Ng l iMeHl

З. К. СлЮсаренка) (кЗ <ЗмiТвський лiцей Nsl iMeHi З, К. Слюсаренка))

ЗмiТвськоТ MicbKoi ради ЧугуIвського району XapKiBcbKoi областi);
- Музей icTopiT створення та розвитl(у Чемулtiвськот школи (кз

кЧемуllсiвська ЗоLц I _ III ступенiв>> ЗмiТвськоi MicbKoT рали ЧугуIвського

району XapKi вськоI областi);
- <Iсторичний плузей> (КЗ KTapaHiBcbKa зоШ I _ III сryпенiв iMeHi

ГероТв-широнtr+uiв> ЗмiТвськоi шлiськоТ рали Чугуiвського району XapKiBcbKoi

областi);

музеТв у здiЙсненнl

у здобувачiв освiти



- Iсторико-красзнавчий музей iMeHi Я.I. Красюка (КЗ
кПершlотравнева ЗОШ I - III сryпенiв>> Змiiвськоi MicbKoT рали ЧугуiвськогО

району XapKiBcbKoi областi);
- кIсторичний плузей> (КЗ кБорiвська ЗОШ I-ШI сryпенiв iMeHi

Сергiя Закори> ЗмiIвськоТ MicbKoi ради ЧугуТвського району XapKiBcbKoT

областi));
_ Музей irиeHi Героя Радянського Союзу Григорrя Iванови'tа

Ковтуна (КЗ кЗiлькiвська ЗОШ I - III сryпенiв iM. Г.I. KoBTyHa>l ЗмiiЪськоТ

MicbKoI ради ЧугуТвського району XapKiBcbKoT областi),
TepMiH: до l0.12.2021

4. Контроль за виконанняN,I даного наказу залишаю за собою

l}асrупник начальнIlка IHecca СоJIяНИк#i,oj/
аа\
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Додаток l

до наказу вiллiлу ocBiTlt
вiд 30,11 .2021 ЛЬ 188

пЕрЕлIк
за ресстрова ни х музеТв у закладах ocBiTl1 Зм iiЪсь коТ тер IrTo р i tlЛ ьН ОТ

громади

N9

зl
п

Назва музею Назва закладу освiти на
час останнього огJIяду

музею
(20l8 р.)

Назва закладу освiти
на 01 . l0.202 l р.

l Музей iMeHi Героя
Радянського Союзу
Григорiя Iвановича

Ковтчна

Зiдькiвська ЗоШ I-1II

ступенiв
iпл. Г.I.Ковryна

Комунальний заклад
<Зiдьlсiвська ЗоШ l-

III ступенiв
iM, Г.I.Itовтуна>

2. lсторико-красзнавчий
музей iшл,Я. I. KpacloKa

Першотравнева ЗОШ
I-Ш ст, ЗмiТвськоТ

районноТ ради
XapKiBcbKol областi

КЗ кПерruотравнева
загал ь}lоосвi,гltя
школа I-[,LI с,г >>

змiтвськот пл,iськот

ради ЧугуТвського

району XapKiBcbKoT
областi

a
_1 . Музей icTopiT створеFIня

та розвитку
ЧемрrtiвськоТ школи

Чемуlкiвська
загальноосвiтня школа
I-III сryпенiв ЗмiiвськоТ

районноТ ради
XapKiBcbKoi облаотi

Комуналt,ttий заклад
<<Чемуiкiвська

загальноосвiтня
школа I-III сryпенiв>>

змiiвськот Micbkoi

ради ЧугуТвсы<ого

району XapKiBcbKoi'
областi

4. кIстори.tний музей> Itомунальний заклад
KTapaHiBcbKa

загальноосвiтня
школа 1-II[ ступенiв

irrleHi ГероТв-
широнiнчiв

Змiiвськоi районноi
ради

XapKiBcbKoT областi>

Комунальний заклад
KTapaHiBcbKa

загаJlьt{оосвiтня
luкола I-1II сryпенiв

iMeHi ГероТв-
широнirrчiв>

ЗмiiвськоТ MicbKoT

ради
ЧугуТвського району
XapKiBcbKoT областi

5. Музейний комплекс КЗ
кЗмiТвський лiцей Ng I

iшл. З. К. Слюсаренка))

Змiiвський лiцей Jф1 iM.

З. К. Слюсаренка
кз кзмiтвський лiцей

Nql iшl.

З, К. Слюсареl]ка))

6. "Музейний KoNlплекс"
соколiвського

соколiвський
навLIально-виховний

КЗ "CoKo;tiBcbKrt
ЗоШ 1-III с,гl,псlliв



навчально-виховI{ого
коN,tплексу

(загальноосвiтня ш кола
I-III ступенiв

доrпкiльни й навчальн ий
заклад) iMeHi Героя
Радянського Союзу

Отакара Яроша
ЗмiТвськоТ районноi
ради XapKiBcbKoT

областi

комплекс
(загальноосвiтня школа

I-III ступенiв
дошlкiльний навчальни й

заклад) iMeHi Героя
Радянського Союзу

Отакара Яроша
ЗплiiвськоТ райоrrноТ

ради XapKiBcbKoi
областi

iMeHi Героя
Радянського Союзу

OTar<apa Яроirrа
Зм iTBcbrcoT Mict,KoT

ради ЧугуТвського

району XapKiBcbKoT
областi"

7. lстори.лний музей Борiвська ЗОШ I-III
ступенiв iMeHi С.Закори
ЗмiТвськоi районноi
ради XapKiBcbKoi
областi

Комунальний заклаl1
кБорiвська ЗОШ I-IlI
сryпенiв iMeHi

С.Закори> ЗмiiвськоТ
MicbKoT ради
ЧугуТвського райоьtl,
XapKiBcbKoi обласr,i

Р',,,\--l*
ь?
:уs,l,:]йfr:',

Заст,упн1,Iк HilltaJllrlltlKll в ltlecca COJIrIl{l{K



Додаток 2

до наказу вiддiлу освiти
вiд З0, 1| ,202| Jф 188

пЕрЕлIIt
музеiв заклtrдiв ocBiTll Змiiъськот територiальнот громадIl,
якi надilли звiт про cBoto дiяльrliсть за перiод 2019,202l ;rorciB

Jф

з/п

Назва N{узеtо/назва навчального закладу кiлькiсть
аркушiв

звiry

l
1

2 I.-р"*]прасзнаuч"й музей iMeHi я.I. Красюка (кз
<<Першотравнева зош l - III сryпенiв>> ЗмiТвськоТ MicbKoT

ради ЧугуТвського району XapKlвсь

l5

,)

_) N4rз.ПаорiТ сruоре1-Iня та розвитку ЧемужiвськоТ школи (ItЗ

<Чемух<iвська ЗоШ I - III ступенiв>> ЗмiТвськоi MicbKoT рали
ЧугуТвського району XapKiBcb

|2

4 <<Iсторичt-tий плузей) (КЗ <TapaHiBcbKa ЗОlШ
iшleHi ГероIв-широrriншiв> Зь,riТвськоТ

ЧчгчТвського райоrrу XapKi вс ькоТ облаqц}_

I - III сryпенiв
MicbKoT ради

5

5
5

6

муiейнии коN,tплекс кз кзмiтвський лiцей N9 l iплегri

З. К. Слrосаренка)) (кЗ <ЗмiТвський лiцей N9l iMeHi

з, к. Слюсаренка)) ЗплiiвськоТ MicbKoT рали Чугуiвського

районч xapkiBcbkoi областi)
кмузейний комплекс) Соколiвського навчально-виховного

комплексу (загальноосвiтня школа I-III сryпенiв дошкiльний
навLIальний заклад) iшleHi Героя Радянського Союзу Отакара

яроша Змiтвськот районнот рали xapkiBcbkoT областi (кз
кСоколiвська Зош I * III ступенiв>> ЗмiТвськоi MicbKoT рали
LIугуiвського району ХаркiвсьцоТ областi) _

lб

,7 ,,lс-р"""rй шлузеи> (ItЗ <Борiвська ЗоШ I-III ступенiв iпleHi

Сергiя Закори> ЗмiТвськоi MicbKoT ради ЧугуТвського району
ХаlэкiвськоТ областi) _а.==.-_ _ _

4

Засr,у пн llк Htllt альн 1,I Ktl IHecca СоЛянИк



Додаток J

до наказу вiд;liлу ocBiTtt

вiд 30 l l 202l J,fg l88

Аналiтична довiдка

uпр о пiдсумки п р ов еден ня терито р iалъ:rого етапу Всеук paill сьl{ого

огляду музеТв прI{ закладах освiти ЗмiiЪськоi мiськоi ралt,l

у 202l - 2022 навчальtIому poui>

На викоt{ання листiв MlHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд 04,1 0,2021

Ns827-2l, ЩепартаМентУ наукИ i освiтИ XapKiBcbKoT обласноТ лержавноТ

адмiнiстрацii вiд l 3. 10 2021 J,Is01 _33/4960 та комунального закладу

<xapkiBcbka обласна станцiя tоних туристiв>> xapkiBobrcoi обласнот ралlr вiд

22,10,2021 N90 |-24l2s8 кПро проведення ВсеукраТнського огляду музеiв при

закладах освiти>, вiдповiдно до Пололсення про музет при дошtкiльних,

загальноосвiтнiх, позашкiльllих та професiйно-технi,tних LIаRtlальних

закладах, якi перебувають у сферi управлiння MiHicTepclBa освiти i rrауки

укратни, Поло>tсення про присвосння званr{я кзразковий музей> музеям при

дошкiльних, au.unonoocBiTHix, позашкiльних та просРеоiйно-технi,tних

навчальних закладах, якi перебуuають у сферi управлiння MiHicTepcTBa освiти

i науки Украiни, затверджеFIих наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни

вiд 22,10.20|4 Ns 1195, заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни

]0.11,2014 за Ng |4|5126192, наказу вiллiлу освiти ЗмiТвськоТ MicbKoT рали вiл

2,1 ,1о.2021 Ns 175 кПро проведення територiального етапу ВсеукраТнського

огляду музеiв при закладах освiти Змiтвськот мiськоi ради) та з метою

упорядкування та систематизацiт музейноi Mepelki, приведення експозицiй

пrузетв У вiдповiднiсть до вимог законодавства Укратни та вiдошл,tих

норN,IативIJо-правових доt<ументiв, оновлення музейних l<олекцiй,

гtривернення уваГи дер)I(аВIlих та громадсЬких органiзацiй, наукових чстаноI]

до ваяшивоi ролi музеiв у nurpior"uHOMy вихованнi дiтей ,га моJtодi,

пiдвищення iх значення ,lk осередкlв просвiтницькот роботи, з 01,1l, по

з0.1l .202| рокУ вiддiлом освiтЙ ЗмiТвськоТ MicbKoT ради був проведений

територiальний етап Всеукраiнського огляду п,rузеiв,

ВоглядiВЗялИуЧасТЬ7мУзеIв,якiстворенiтаПраЦЮЮТЬПриЗакЛаДах
загальноТ середньоТ освiти :

1, <Музейний коN,tплекс) Соколiвсо.п9:о навLIальн"--:i_?:,".:.::

no*nnbnay (загальноосвiтня школа I-III ступенlв дошкlльнии

навчальН"и .uппол) iMeHi Героя Радянського Союзу Отакара Яроша

ЗмiТвськоТ районноТ ради XapKiBcbKoT областi (КЗ кСоколiвська ЗоШ

I - ItI ст.> Змiiвськоi MiobKoi ради Чугуiвсъкого району XapKiBcbKoT

областi) - в 20l9 рочi присвоено звання кЗразковий плузей>

2. Музейний комплекс Itз <<Змiiвський лiцей Jфt irM, з, к, Слrосаренка))

(КЗ<ЗмiiвськиЙлiцейNqliм.З.К.СлюсареНка)ЗмriТвськоiмiськоi.
раДиЧУгуiвсы<огорайонУХаркlвськоТоблаотi)

3'МУзейiсторiiсТВореННяТароЗВиТкуЧемужiвськоТШкоЛи(КЗ
кЧеплуlкiвська ЗОШ I - III ст.> ЗмiiвськоТ MicbKoT ради Чугуiвського

району XapKiBobKoT областi)



4.

5.

б.

7,

<<[сториЧrлий музей) (КЗ KTapaнiBcbr<a ЗоШ I _ III ст. iMeHi Героi,в-

rrlиронiнчiв> ЗмiiвськОi MicbKoi радИ ЧугуТвського раЙону
XapKiBcbKoT областi )

IсторикО-краезнавчий музей iм.Я.LКРасюка (КЗ <Перщотравнева

зоШ l - пI ст.)) ЗмiiвськОi MicbKoT ралИ Чугуiвського району
XapKiBcbKoi областi) - 21,10. 2021 р. присво€но звання кЗразковий

музей))
ui.rор"Чний музей) ( КЗ кБорiвська ЗоШ I-III ступенiв iпleHi Сергiя

Закори> ЗплiiвськоТ MicbKoT ради LIугуIвського району XapKiBcbKoT

областi)).
Музей iMeHi Героя Радянського Союзу Григорiя Iвановича l(oBryHa

(К-З кЗiлькiвськЬ зош l * III ст. iM. Г.Lковтуна> ЗмiТвськоТ MicbKoT

ради ЧугуТвського району XapKiBcbKoi областi),

" журi ОулЬ здiйснено детальне вивчення та аналiз надагtоТ iнформаltii,

t можна зробити наступнi висновки:
- Bci музеi заресстрованi та паспортизованi вiдповiдно до

вимог норм ативно-правових документiв ;

- у Bcix музеяХ ведетьсЯ системаТична робота щодо облiку,

нумерачiт та опису експонатiв в iнвентарнiгл книзi,

заповнюються акти прийому_перелачi експонатiв та

створена картотека експонатiв;
- В N{узеяХ ведетьсЯ облiК вiдвiдувачiв, екскурсiй, лекцiй,

масових заходiв, навчальних занять екскурсоводiв;
- в ycix музеяХ наявнi та ведуться книги вiлгукiв;
- робота шлузеiв являсться складовоIо виховного процесу в

закладах освiти, планування роботи музею на }Iавчальний

pik здiйснюсться вiдповiдно до затвердженогс)

перспективного плану розвитку музею;
- на базi музеТв проволиться гурткова робота;
- експозицii та матерiал музеIв а}сгивно використовусться

злобувачами освiти для пiдготовки науково-дослiдr1ицьких

робiт, участi у вiйськово-патрiотичних акцiях, онлайн-

конферёнцiях, красзнавчих експедицiях учнiвськот молодi,

результати яких публiкуrоть у друкованих та електроljних

працях; педагогiчни]чIи прашiвниками
тематиаIних lнтегрованих ypokiB та

акгивностi, експонати використовуються як наочний та

додаткови й rнформацi й ни й м атерiал ;

- традицiйними у Bcix музеях с eкcкypciT для гостей закладiв

оовiти та проведення зустрiчей випускникiв;
- робота музеiв регулярFrо висвiтлюеться в засобах масовоi

iнформаr_riт (районнi газети KBicTi ЗмiТвrцини> та

<ЗмiТвський кур'ср>, п,liсцевi телеканали <ЗмiТв-пледiа>, <<25

каllал>), на сайтах закладiв освiти та соцiальних N{epe)(ax,

Членаь.trr
за якими

для проведсння

форм виховноТ

ЧленамИ xcypi булО вiдзначеl,{о N,IузеТ, якi маюТь прогресивнl нагIрацюван}{я, а

саме.



_ iнформацiliний супровiл засобом пiдгримки веб-сайтiв
музеiв (музейний комплекс КЗ <Змiiвсы<ий лiцей Ml iM.

З. К. Слrосаренка); iсторико-кра€знавчий
Я,I.Красюка КЗ кПершотравнева ЗОШ I - Ш ст>);

систематизацiя фонлiв архiвного вiллiлу (музейний

комплекс КЗ <<ЗмiТвський лiцей Jфt iM, З, К. Слюсаренка).
<музейний комплекс> I(З кСоколiвська ЗОШ I - ПI ст.>);

систематиtIна робота щодо публiкачiТ рукописiв iЗ (lОНЛiВ

архiвного вiддiлу плузейноi установи (музейний комплекс

КЗ <ЗмiТвський лiцей Nsl iM. З. К, Слюсаренка>>);

результативна робота екскурсоводiв-поцlуковuiв з ]\4стою

створення виставкових платерiалiв, створення rjayI(oBo*

дослiдницькL{х робiт та друкування матерiалiв (<<iсr,ори чний

музей> КЗ <TapaHiBcbKa ЗОШ I - IlI ст, iMeHi ГероТв-

широнiншiв>, музей iMeHi Героя Радянського Союзу
григорiя Iвановича ковтуна кз <зiдькiвська зоI1I I - III ст.

iM. Г,I.Ковтуна>);
систематиrIна робота нешодавно створених музетв щодо

впорядкування та систематизацii зiбраних музей{них

експонатiв (<Iстори.tний музей> КЗ кБорiвська зош I-III

ступенiв iMeHi Сергiя Закори>; музей icTopiT створенt-lя та

розвитку ЧемужiвськоТ школи).
ВраховуЮчи пiдсУмки терИторiальнОго етапУ ВсеукраТнського огJlяду музоТв

при закпадах освiти ЗмiIвськоТ MicbKoT ради,

рекомендовано:

1. Керiвникам музеiв та закладiв освiти при яких вони cTBopeHi i

працюють:
1.1. Проловхсити планування та здiйснення конкретних заходlв щодо

приведсння експозицiй музеiв у вiдповiднiсть до вимог

законодавства УкраТни та вiдомчих норN{атиl]но,правових

документiв, оrtовленI]я музейних коJIекцiй

1,2. Використовувати наявний прогресивний досвiд музеТв Lцодо

впровадження соцiального партнерства та взаемодiт

1.3, Здiйснювати iнформаrriйний супровiл роботи музетв засобом

створення та пiдтримки веб-сайтiв музеiв
1,4. Праrrювати над пiдвищенням ролi музеiв у злiйсненнi наскрiзногсl

вихованIlя та с|lормування у здобува,riв освiти цiнностей
TepMiH: Протягом звiтного перiолу

2, Направити для y.lacTi У обласному етапi Всеуrсратнського огляду

музетв при закладах освiти матерiали про дiяльнiсть музеiв при

закладах освiти ЗмiТвськоi MicbKoT ради:
- <музейний комплекс> Соколiвського навчально-виховного

комплексу (загальноосвiтня школа I-III ступенiв

дошкiльний навчальний заклал) iMeHi Героя Радянського



союзу Отакара Яроша Змiiвоькот районнот ради
XapKiBcbKoi областi (кЗ кСоколiвська зош I * IП ст.))

ЗмiТвськОТ мiськоi ради Чугуiвського району XapKiBcbKoT

областi)
Музейний комплекс кЗ <ЗмiТвський лiцей Nql iM,

з. к, Спrосаренка)) (кз <ЗмiТвський лiцей Nll iM.

з. к. Слrосаренка)) ЗмiIвськоi MicbKoT рали ЧугуIвського

району XapKiBcbKoi областi)
музей icTopii створення та розвитку Чемуiкiвськот t-ttколи

(КЗ <ЧеМу>ttiвська зоШ t _ IШ ст.> ЗмiТВськоТ MicbKoT ради
Чугуiвського району XapKiBcbKoT областi)
uf.rор".rний музей) (КЗ KTapaHiBcbKa ЗоШ l _ III ст. iMeHi

Героiв-широнiнчiв>> Змiiвськоi MicbKoT ради ЧугуТвського

району XapKiBcbKoi областi )

Iсторико-красзнавчий музей iм.Я.I.Красюка (кз
<Першотравнева зош I _ III ст> ЗмiТвськоТ MicbKoi Ради

ЧугуТвського району XapKiBobKoT облаотi)

ui.rор"чний музей) ( КЗ кБорiвська ЗоШ [-lII сryпенiв

iMeHi Сергiя Закори> ЗмiТвськоi MicbKoT ради ЧугуТвського

району Харкiвськоi областi)).
Музей iMeHi Героя Радянського Союзу Григорiя Iвановича

Ковтуна (ItЗ <ЗiЛькiвська зоШ I _ III ст. iM. Г.I.Ковr,уна))

ЗмtТвськоТ MicbKoT ради Чугуiвського райотrу XapKiBcbKoT

областi).
TepMiH: До l0.12.2021

Irlecca СОJIяt{[,lкЗаступн1,Iк наtlальtlt,Iкtl в
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