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     27.02.   2023   № 01-15/38 

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

Керуючись Наказом Міністерства освіти і науки України №1063 від 28.11.2022 
“Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2023 рік” (за основними напрямами 
позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників 
закладів позашкільної освіти на 2023 рік”, відповідно до листа Національного 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України від 16.01.2023 року 
“Про проведення фінального етапу Всеукраїнського конкурсу “Земля – наш спільний 
дім”, 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-квітні 2023 року комунальний заклад освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі-КЗО “ОЕНЦДУМ”) 
проводить ІІ обласний етап Всеукраїнського конкурсу “Земля – наш спільний 
дім” за темою “Луки мого дитинства” (далі - Конкурс). 

Відповідно до безпекової та епідеміологічної ситуації в Україні, обласний етап 
Конкурсу буде проведено в заочному форматі. 

Звертаємо вашу увагу на те, що для участі в ІІ обласному етапі Конкурсу від 
кожної міської, сільської та селищної ради області приймаються тільки конкурсні 
матеріали від колективів, які стали переможцями І територіального етапу 
Конкурсу. 

Просимо до 21.03.2023 року надати до КЗО “ОЕНЦДУМ” на електронну пошту 
dneprunnat@ukr.net конкурсні матеріали (заявку відповідно до форми, що додається, 
сценарій та відеозапис виступу колективу екологічної просвіти тривалістю до 10 
хвилин). 

Довідкова інформація за тел. 098-784-06-64, контактна особа: Шпітько Надія 
Сергіївна, завідувач відділу організаційно-масової роботи КЗО “ОЕНЦДУМ”. 
 

Директор        Юрій ПЕДАН 
 

Шпітько Надія (056) 720-90-61 

Керівникам закладів освіти 

 



Додаток до листа  
комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний 
 центр дітей та учнівської молоді ”  
   27.02.2023.     № 01-15/38 

 

 
ЗАЯВКА 

на участь в ІІ 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 повністю; 
 
5. Посада керівника колективу; 
 
6. Контактний телефон керівника. 


