
 
 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
Н А К А З  

 
   26.03.  2018 
 

м. Дніпро №  164  /0/212-18 

 
Про проведення обласного етапу  
Всеукраїнського конкурсу 
“Земля – наш спільний дім” 

 
Керуючись наказом Міністерства освіти і науки України  

від 14 травня 2012 року № 573 “Про затвердження Положення про 
Всеукраїнський конкурс “Земля – наш спільний дім”, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 30 травня 2012 року за № 864/21176, наказом 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації 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 для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти  
на 2018 рік (обласних та всеукраїнських)”, з метою підвищення рівня еколого–
просвітницької та природоохоронної діяльності учнівських колективів 
екологічної просвіти  

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Директорові комунального закладу освіти “Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”(далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”)  
Педану Ю.Ф. забезпечити організацію та проведення 25 квітня 2018 року  
ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу “Земля – наш спільний дім” 
(далі – Конкурс). 

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

3. Директору департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської 
ради Cушко К.А. (за згодою) сприяти проведенню ІІ (обласного) етапу 
Конкурсу. 

4. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських 
рад та об’єднаних територіальних громад (за згодою): 
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4.1. Провести територіальні етапи Конкурсу та надати до 01 квітня  
2018 року до КЗО “ОЕНЦДУМ” матеріали переможців для участі у ІІ 
(обласному) етапі Конкурсу. 

4.2. Забезпечити участь переможців територіальних етапів у ІІ 
(обласному) етапі Конкурсу 25 квітня 2018 року. 

4.3. Призначити відповідальних за життя та здоров’я дітей у дорозі та під 
час проведення заходу. 

4.4. Провести інструктажі з техніки безпеки під час перебування дітей у 
дорозі та під час проведення заходу.  

5. Здійснити витрати на відрядження учасників зазначеного вище заходу 
за рахунок організації, що відряджає, або за рахунок коштів, не заборонених 
чинним законодавством України. 

6. Провести фінансування заходу за рахунок КПКВК 0611162  
“Інші програми та заходи у сфері освіти” КЗО “ОЕНЦДУМ” відповідно до 
затвердженого кошторису (додається).  

7. 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 
освіти і науки облдержадміністрації  



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації  
від 26.03. 2018  №164/0/212-18 

 
Склад організаційного комітету  

ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної 
просвіти “Земля – наш спільний дім” 

 
СЕРЕДНЯ 
Валентина Григорівна 
 

начальник управління дошкільної, позашкільної та 
загальної середньої освіти, голова оргкомітету. 
 

Члени організаційного комітету: 
 

ФЕДОРЧЕНКО 
Катерина Євгенівна 
 

завідувач сектору позашкільної освіти та виховної 
роботи департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації; 
 

МАЙБОРОДА  
Інна Олександрівна 

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

 

Склад журі  
ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної 

просвіти “Земля – наш спільний дім” 
 

ПЕДАН  
Юрій Федорович 

директор комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”, голова журі. 

 

Члени журі: 
 

ЛОМАКІН  
Павло Іванович 

голова обласної ради Дніпропетровського відділення 
Українського товариства охорони природи  
(за згодою); 
 

КАЛАШНИКОВА  
Ніна Дмитрівна 

завідувач відділу організаційно-масової роботи 
комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”; 
 

СТУПАК 
Тетяна Василівна 

директор комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів” Дніпровської 
міської ради (за згодою); 
 

КИРИЛОВА 
Ірина Костянтинівна 
 

викладач основ театрального мистецтва (за згодою). 

 
 

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


