
  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ 

«ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 
 ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» 

 
НАКАЗ 

 
_  22.04.     2019                                        м. Дніпро    № 13/01-04 

 
Про нагородження активних учасників 
обласного етапу Всеукраїнського  
конкурсу  “Земля – наш спільний дім”    
 

Керуючись наказами департаменту  освіти і науки облдержадміністрації  
від 20 березня 2019 року № 162/0/212-19 “Про проведення обласного етапу    
Всеукраїнського конкурсу “Земля – наш спільний дім”, від 10 квітня 2019 року  
№ 212/0/212-19  “Про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнського 
конкурсу “Земля – наш спільний дім”, з метою підвищення рівня еколого-
просвітницької та природоохоронної діяльності учнівських колективів 
екологічної просвіти протягом березня поточного року комунальний заклад 
освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
 Дніпропетровської обласної ради проводив обласний етап Всеукраїнського 
конкурсу колективів екологічної просвіти “Земля – наш спільний дім”.   
 За підсумками  заходу 
  
НАКАЗУЮ: 

 
1. Нагородити грамотами комунального закладу освіти “Обласний 

еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”  Дніпропетровської 
обласної ради активних учасників обласного етапу Всеукраїнського  конкурсу 
“Земля – наш спільний дім” відповідно до списку, що додається.   

2. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на 
заступника директора КЗО “ОЕНЦДУМ” з навчальної роботи І.О.Майбороду, 
контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 
 

Директор          Ю. Ф. ПЕДАН 



Додаток  
до наказу комунального закладу  
освіти “Обласний  еколого- 
натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” 
від   22.04.   2019  № 13/01-04         

 
СПИСОК  

активних учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу  
“Земля – наш спільний дім”, які нагороджуються грамотами КЗО “ОЕНЦДУМ” 

 
№  
з/п Учасник 

1. 
Агітбригада “Екоцвіт” комунального закладу “Дружбівська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Криничанської об’єднаної 
територіальної громади; 
 

2. 
Агітбригада “Стріла” опорного навчального закладу “Апостолівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Апостолівської міської ради 
Апостолівського району Дніпропетровської області”; 
 

3. 
Агітбригада “Квітуча Батьківщина” опорного навчального закладу 
“Жовтоолександрівський заклад загальної середньої освіти” 
П’ятихатської районної ради; 
 

4. 
Агітбригада “Зелена планета” Іверського закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради; 
 

5. 
Агітбригада “Пролісок” комунального позашкільного навчального 
закладу “Будинок школяра” Томаківської селищної ради; 
 

6 
Агітбригада “Оберіг” комунального закладу “Гімназія №3 - 
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ” Новомосковської міської 
ради; 
 

7. 
Агітбригада “Юний еколог” комунального закладу “Загальноосвітній 
ліцей м. Покров Дніпропетровської області”; 
 

8. 

Агітбригада “Дніпряни” комунального закладу “Підгородненський 
навчально-виховний комплекс №4 “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
- дошкільний навчальний заклад” Дніпровської районної ради, 
комунального позашкільного навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної 
ради.  

 
Завідувач відділу                                                            Н.Д. КАЛАШНИКОВА 
організаційно-масової роботи  
КЗО “ОЕНЦДУМ” 


