
 
 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
Н А К А З  

 
     19.03.    2019 
 

           м. Дніпро №    161   /0/212-19   

 
Про проведення щорічного  
обласного конкурсу з озеленення 
та благоустрою закладів освіти 
області  “Школа – мій рідний дім” 
 

Керуючись Положенням про обласний конкурс з озеленення та 
благоустрою закладів освіти області “Школа – мій рідний дім”, затвердженим 
наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 14 березня 2016 року № 170/0/212-16 та зареєстрованим у Головному 
територіальному управлінні юстиції Дніпропетровської області  
18 березня 2016 року за № 12/1906 (далі − Положення), 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”, з метою активізації роботи по садово-
парковому мистецтву, формування екологічної культури особистості, 
залучення учнівської молоді до роботи з покращення зовнішнього озеленення 
та ландшафтного дизайну територій закладів освіти 
 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Директорові комунального закладу освіти “Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) 
Педану Ю.Ф.: 

1.1. Провести протягом жовтня 2019 року ІІ обласний (фінальний) етап 
щорічного обласного конкурсу з озеленення та благоустрою закладів освіти 
“Школа – мій рідний дім” (далі – Конкурс). 

1.2. Підвести підсумки та визначити переможців Конкурсу  
до 10 листопада 2019 року. 
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1.3. Здійснити методичний супровід проведення територіальних етапів 
Конкурсу. 

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

3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських, 
сільських та селищних рад (за згодою):  

3.1. Сприяти проведенню територіальних (відбіркових) етапів Конкурсу.   
3.2. Надати до 30 вересня 2019 року матеріали переможців до  

КЗО “ОЕНЦДУМ” згідно з вимогами Положення. 
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. 

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 
освіти і науки облдержадміністрації                              О.В. ПОЛТОРАЦЬКИЙ 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації  
від  19.03. 2019  №  161 /0/212-19 

 
Склад організаційного комітету  

щорічного обласного конкурсу з озеленення та благоустрою  
закладів освіти області “Школа – мій рідний дім” 

 
Прізвище, ім’я, по 

батькові 
Посада/назва закладу 

СЕРЕДНЯ  
Валентина Григорівна 

начальник управління дошкільної, позашкільної та 
загальної середньої освіти департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації, голова оргкомітету 
 

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 

щорічного обласного конкурсу з озеленення та благоустрою  
закладів освіти області “Школа – мій рідний дім” 

 
Прізвище, ім’я, по 

батькові 
Посада/назва закладу 

ЗАЙЦЕВА  
Ірина Олександрівна  

доктор біологічних наук, професор  
кафедри фізіології та інтродукції рослин 
Дніпропетровського національного університету  
ім. Олеся Гончара, голова журі 
 

Члени журі: 
МИЛЬНИКОВА  
Ольга Олександрівна 

кандидат біологічних наук, доцент кафедри садово-
паркового господарства Дніпровського державного 
аграрно-економічного університету; 

ІВАНУС 
Алла Василівна 

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

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


