
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З
У/. / / ____ 2021 м. Дніпро № 5Ь_В /0/212-21

Про організацію та проведення 
обласного конкурсу “Новорічна 
композиція” (заочно)

На виконання регіональної цільової соціальної програми “Освіта 
Дніпропетровщини до 2021 року” (зі змінами), затвердженої рішенням обласної 
ради від 21.12.2012 № 389-17/УІ, з метою розвитку у дітей та учнівської молоді 
творчих компетентностей, активізації уваги на бережливому ставленні 
до природи, формування практичних умінь та навичок з виготовлення 
новорічно-різдвяних композицій, сприяння розвитку флористичного мистецтва 
в Україні

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 до 30.12.2021 
обласного конкурсу “Новорічна композиція” (заочно) (далі -  Конкурс), 
дотримуючись чинного законодавства України в частині запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, 
спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2.

2. Затвердити такі, що додаються:
персональний склад організаційного комітету обласного конкурсу 

“Новорічна композиція” (заочного);
персональний склад журі обласного конкурсу “Новорічна композиція” 

(заочного).
3. Керівникам органів управління освітою сільських, селищних та міських 

рад (за згодою), закладів професійної (професійно-технічної) освіти:
3.1. Сприяти участі учасників освітнього процесу в Конкурсі.
3.2. Надати конкурсні роботи до 10.12.2021 КЗО “ОЕНЦДУМ” .
4. Координацію роботи щодо виконання 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.

Виконуюча обов’язки
директора департаменту Наталія ЛИТВИНЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
від и  //. 4СМ № 556 /0/212-21

Персональний склад
журі обласного конкурсу “Новорічна композиція” (заочного)

Прізвище, ім’я, 
по батькові

ЗАЙЦЕВА 
Ірина Олексіївна

ЛАПША 
Ольга Петрівна

Члени журі:

ФЕДОРЧЕНКО 
Катерина Євгенівна

КРИКУН 
Галина Віталіївна

КРИВУЛЯ 
Ірина Григорівна

Посада

доктор біологічних наук, професор кафедри фізіології 
та інтродукції рослин Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара (за згодою), голова журі

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

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

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

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

Завідувач сектору
позашкільної освіти та виховної роботи Катерина ФЕДОРЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти і науки
облдержадмі ні страції
від а н  АУсЦ № А М  /0/212-21

Персональний склад
організаційного комітету обласного конкурсу “Новорічна композиція”

(заочного)

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:

ГІЕДАН директор комунального закладу освіти “Обласний еколого-
Юрій Федорович 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”

Завідувач сектору
позашкільної освіти та виховної роботи Катерина ФЕДОРЧЕНКО


