
  

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 
 
    02.12.    2021                                          м. Дніпро    № 84/01-0421/014 

 

Про проведення  
обласного (заочного) етапу  
Всеукраїнського конкурсу  
“Парки - легені міст і сіл” 
  

Відповідно до Положення про Всеукраїнський  конкурс “Парки - легені 
міст і сіл”, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України від  
25 липня 2000 року № 1/9- 314, з метою привернення уваги дітей та учнівської 
молоді до збереження зелених насаджень, проведення практичних заходів з 
благоустрою парків, садів, скверів і створення нових об’єктів зеленого 
будівництва з урахуванням вимог ландшафтної архітектури та садово-паркового 
мистецтва  
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Кондратьєвій Т.В., методисту комунального закладу освіти "Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді" (далі - КЗО 
“ОЕНЦДУМ”), вжити організаційних заходів щодо проведення в закладах освіти 
обласного (заочного) етапу Всеукраїнського конкурсу “Парки - легені міст і сіл” 
(далі – Конкурс). 

2. Затвердити склад організаційного комітету та журі обласного етапу 
Конкурсу, що додається. 

3. Керівникам органів управління освітою сільських, селищних та міських 
рад (за згодою) провести територіальні етапи Конкурсу та надати роботи 
переможців до 30 грудня 2021 року до КЗО “ОЕНЦДУМ”. 

4. 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                                                                                  Юрій ПЕДАН 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Наказ комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 
від   02.12.  2021    № 84/01-04 

 
СКЛАД  

організаційного комітету обласного етапу  

Всеукраїнського конкурсу  “Парки - легені  міст і сіл” 

 

ПЕДАН 
Юрій Федорович 

Директор комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”, голова організаційного комітету 
  

Члени організаційного комітету: 
 

МАЙБОРОДА 
Інна Олександрівна 

Заступник директора з навчальної роботи  комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді”; 

КРИКУН 
Галина Віталіївна 

заступник директора з виховної роботи  комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді”. 

 

Склад журі 

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу “Парки-легені міст і сіл” 

 

ЗАЙЦЕВА 
Ірина Олексіївна 

Доктор біологічних наук, професор кафедри фізіології та 
інтродукції рослин факультету біології, екології та 
медицини Дніпропетровського національного 
університету ім. О. Гончара, керівник гуртка 
комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”. (за 
згодою), голова журі  

Члени журі: 
 

КОНДРАТЬЄВА 
Тетяна Василівна 

Методист з наукової роботи комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді”; 
 

КРИВУЛЯ 
Ірина Григорівна 

керівник гуртка комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”. 

 

Методист з наукової роботи    Тетяна  КОНДРАТЬЄВА 
комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” 


