
  

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 
 
      07.03.     2023                                   м. Дніпро    № 05/01-04 

 
Про організацію та проведення обласного 
етапу Всеукраїнського природоохоронного 
конкурсу “День зустрічі птахів” (заочно) 
 

Керуючись планом роботи комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” на 2023 рік, з 
метою виховання ціннісного ставлення до природи, проведення широкої 
просвітницької роботи та практичних дій з вивчення, охорони та збереження 
орнітофауни України 

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Заступнику директора комунального закладу освіти “Обласний 

еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі – КЗО 
“ОЕНЦДУМ”) Галині КРИКУН: 

1.1. Вжити організаційних заходів щодо проведення у березні 2023 року 
обласного етапу Всеукраїнського природоохоронного конкурсу “День зустрічі 
птахів” (заочно) (далі – Конкурс), враховуючи рекомендації щодо діяльності 
закладів освіти в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, 
забезпечивши безпеку учасників освітнього процесу, дотримуючись чинного 
законодавства України в частині запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2. 

1.2. Підбити підсумки та визначити переможців Конкурсу у термін  
до 07.04.2023. 

2. Затвердити такі, що додаються: 



персональний склад організаційного комітету обласного етапу 
Всеукраїнського природоохоронного конкурсу “ День зустрічі птахів” (заочно); 

персональний склад журі обласного етапу Всеукраїнського 
природоохоронного конкурсу “День зустрічі птахів” (заочно). 

3. Керівникам органів управління освітою районних військових 
адміністрацій; сільських, селищних та міських рад, департаментів 
гуманітарної політики; молодіжної політики та національно-патріотичного 
виховання Дніпровської міської ради; директорам комунальних закладів 
освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою): 

3.1. Сприяти участі здобувачів освіти в Конкурсі, враховуючи 
рекомендації щодо діяльності закладів освіти в умовах правового режиму 
воєнного стану в Україні, забезпечивши безпеку учасників освітнього процесу, 
дотримуючись чинного законодавства України в частині запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; 

3.2. Забезпечити подачу звітних робіт до КЗО “ОЕНЦДУМ” у термін до 
13.03.2023. 

4. Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти на 
заступника директора КЗО “ОЕНЦДУМ”  Галину КРИКУН, контроль залишаю 
за собою. 

 
 

Директор комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний      
центр дітей та учнівської молоді”     Юрій ПЕДАН 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Наказ комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді ” 
від   07.03.  2023  № 05/01-04       

 
ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ  

обласного етапу Всеукраїнського природоохоронного 
конкурсу “День зустрічі птахів” (заочно) 

 
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

 

Посада 

1. ПЕДАН 
Юрій Федорович 

директор комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” 
 

Члени організаційного комітету: 
 

2. МАЙБОРОДА 
Інна Олександрівна 

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

3. ІВАНУС 
Алла Василівна 

методист комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” 

 
 
 
Директор комунального закладу освіти     Юрій ПЕДАН 
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Наказ комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді ” 
від  07.03.  2023  № 05/01-04           

 
ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД ЖУРІ 

обласного етапу Всеукраїнського природоохоронного  
конкурсу “День зустрічі птахів” (заочно) 

 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

 
Посада 

1. КРИКУН 
Галина Віталіївна 

Заступник директора з виховної роботи 
комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді”, голова журі 
 

Члени журі: 
 

2. ЧЕГОРКА 
Петро Тимофійович 

 

Голова Дніпропетровського обласного 
осередку Українського товариства 
охорони птахів 
 

3. ГРИГОР’ЄВ 
Денис Валентинович 

завідувач відділу біології та екології 
комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” 

 
 
 
Директор комунального закладу освіти     Юрій ПЕДАН 
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” 
 


