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Про проведення обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу 
 колективів екологічної просвіти 
“Земля - наш спільний дім”(заочно) 
 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за основними напрямами 
позашкільної освіти), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 
від 15.12.2021 № 1379, відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс 
колективів екологічної просвіти “Земля – наш спільний дім”, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2012 №573, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 30.05.2012 за № 864/21176, з метою підвищення 
рівня еколого–просвітницької та природоохоронної діяльності учнівських 
колективів екологічної просвіти, формування екологічної культури, привернення 
уваги громадськості до сучасних екологічних проблем в березні 2022 року 
комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) проводить обласний етап 
Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти “Земля – наш спільний 
дім” (далі-Конкурс) (заочно) за темою “Клімат змінюється. Твої дії”. 

Конкурс проводиться з дотриманням чинного законодавства України в 
частині запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої короновірусом SARS-GoV-2. 

 Просимо надати конкурсні матеріали (заявку, відеозапис та сценарій 
виступу) до 10.03.2022 на електронну скриньку dneprunnat@ukr.net до 
КЗО“ОЕНЦДУМ”. Форма заявки на участь додається. 

Довідки за телефоном 099-366-53-19 (Калашникова Н.Д.), 098-784-06-64 
(Шпітько Н.С), завідувачі відділу організаційно-масової роботи КЗО “ОЕНЦДУМ”. 
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Додаток до листа 
комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді ” 
    18.02.  2022   № 01-15/54 

 
 

ЗАЯВКА 
 на участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу колективів 

екологічної просвіти “Земля – наш спільний дім” 
 

1. Територіальна громада;  
2. Повна назва закладу освіти; 
3. Назва колективу; 
4. Прізвище, ім’я, по батькові керівника колективу; 
5. Посада керівника колективу; 
6. Контактний телефон керівника. 


