
 
 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
Н А К А З  

 
     18.03.    2019 
 

          м. Дніпро №   155    /0/212-19 

 
Про проведення  
обласного етапу Всеукраїнської  
природоохоронної акції “Годівничка” 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 15 січня 2019 року № 25/0/212-19 “Про затвердження Плану обласних та 
участі у всеукраїнських, міжнародних організаційно-масових заходах дітей та 
учнівської молоді на 2019 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) та 
Плану семінарів-практикумів (обласних та всеукраїнських) для педагогічних 
працівників закладів позашкільної освіти на 2019 рік”, враховуючи умови 
проведення всеукраїнської акції “Годівничка”, які затвердженні на методичній 
раді    Національного    еколого-натуралістичного   центру   учнівської    молоді  
15 жовтня 2009 року, з метою виховання ціннісного ставлення до 
біорізноманіття, проведення широкої просвітницької роботи та практичних дій 
з охорони та збереження орнітофауни 

 
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 обласного етапу 
Всеукраїнської природоохоронної акції “Годівничка” (далі – Акція). 

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

3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських, 
сільських та селищних рад (за згодою) сприяти участі учнів та вихованців 
закладів освіти в Акції та надати роботи учасників до 22 березня 2019 року до  
КЗО “ОЕНЦДУМ”. 

4. Провести фінансування заходу за рахунок видатків КЗО “ОЕНЦДУМ” 
по КПКВК 0611162 “Інші програми та заходи у сфері освіти” відповідно до 
затвердженого кошторису, що додається. 

 
 



 2
5. 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 18.03. 2019 № 155/0/212-19 

 
СКЛАД 

організаційного комітету обласного етапу  
Всеукраїнської природоохоронної акції “Годівничка” 

 
Прізвище, ім’я, по 

батькові 
Посада 

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 обласного етапу  
Всеукраїнської природоохоронної акції “Годівничка” 

 
Прізвище, ім’я, по 

батькові 
Посада 

ПОНОМАРЕНКО 
Олександр Леонідович 

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

Члени журі: 
 

ЧЕГОРКА 
Петро Тимофійович 

голова Дніпропетровського обласного осередку 
Українського товариства охорони птахів (за згодою); 
 

ГРИГОР’ЄВ 
Денис Валентинович 

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

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


