
 
 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
Н А К А З  

 
    20.03.     2018 
 

          м. Дніпро №  141 /0/212-18 

 
Про проведення щорічного  
обласного конкурсу “Лелека” 
 

Керуючись наказами департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 04 квітня 2014 року № 773/0/212-14 “Про затвердження Положення про 
проведення щорічного обласного конкурсу “Лелека”, зареєстрованого в 
Головному управлінні юстиції Дніпропетровської області 10 грудня 2014 року  
за № 33/1854 та від 18 січня 2018 року № 11/0/212-18 “Про затвердження Плану 
обласних та участі у всеукраїнських, міжнародних організаційно-масових заходах 
для дітей та учнівської молоді на 2018 рік (за основними напрямами позашкільної 
освіти) та Плану семінарів-практикумів (обласних та всеукраїнських) для 
педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2018 рік”, з метою 
розширення знань учнівської молоді про стан білого лелеки в області, активізації 
громадської позиції молоді щодо збереження природи рідного краю 

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Директорові комунального закладу освіти “Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) 
Педану Ю.Ф. вжити організаційних заходів щодо проведення щорічного 
обласного конкурсу “Лелека” (далі – Конкурс). 

2. Затвердити склад організаційного комітету та журі ІІ етапу Конкурсу 
(додається). 

3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських 
рад та об’єднаних територіальних громад (за згодою) провести територіальні етапи 
Конкурсу та надати роботи переможців до 14 вересня 2018 року до  
КЗО “ОЕНЦДУМ”. 

4. Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти на завідувача 
сектору позашкільної освіти та виховної роботи Федорченко К.Є., контроль – на 
начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти 
Середню В.Г. 

 
 

Директор департаменту             О.В. ПОЛТОРАЦЬКИЙ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації  
від 20.03. 2018 № 141/0/212-18 

 
Склад 

організаційного комітету ІІ етапу  
щорічного обласного конкурсу “Лелека” 

 
СЕРЕДНЯ 
Валентина Григорівна 

начальник управління дошкільної, позашкільної та 
загальної середньої освіти департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації, голова організаційного 
комітету. 
 

Члени організаційного комітету: 
 

ПЕДАН 
Юрій Федорович 

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

МАЙБОРОДА 
Інна Олександрівна 

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

 
Склад 

журі ІІ етапу щорічного обласного конкурсу “Лелека” 
 

ПОНОМАРЕНКО 
Олександр Леонідович 

кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології та 
екології факультету біології, екології та медицини 
Дніпровського національного університету 
ім. О.Гончара, голова журі. 
 

Члени журі: 
 

ЧЕГОРКА 
Петро Тимофійович 

голова Дніпропетровського обласного осередку 
Українського товариства охорони птахів; 
 

ГРИГОР’ЄВ 
Денис Валентинович 

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

РАКОВЕЦЬ 
Ольга Сергіївна 
 

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

ПАВЛОВА 
Алла Миколаївна 

провідний інженер відділу з екологічної безпеки 
Публічного акціонерного товариства “ДТЕК 
ДНІПРООБЛЕНЕРГО” (за згодою). 

 
 

Завідувач сектору позашкільної  
освіти та виховної роботи      К.Є. ФЕДОРЧЕНКО 


