
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

і /  /А 2023

Н А К А З
м. Дніпро № У5  /0/212-23

Про організацію та проведення 
II обласного етапу Всеукраїнського 
конкурсу “Земля -  наш спільний 
дім” (заочно)

Відповідно до пункту 93 Плану 
організаційно-масових заходів з дітьми та у 
(за основними напрямами позашкільної освіти) 
для педагогічних працівників закладів поз 
затвердженого наказом Міністерства освіти 
№ 1063, керуючись положенням про Всеукр^' 
спільний дім” затвердженим наказом Мініст 
спорту України від 14.05.2012 № 573, зареєщ 
України 30.05.2012 за № 864/21176 (далі -  ГІ 
рівня еколого-просвітницької та природоох 
колективів екологічної просвіти

усеукраїнських і міжнародних 
нівською молоддю на 2023 рік 
та Плану семінарів-практикумів 

ашкільної освіти на 2023 рік, 
і науки України від 28.11.2022 
їнський конкурс “Земля наш 

^рства освіти і науки, молоді та 
рованим в Міністерстві юстиції 
оложення), з метою підвищення 
оронної діяльності учнівських

НАКАЗУЮ:

1. Директорові комунального закладу 
натуралістичний центр дітей та учнівської мо 
Юрію ГІЕДАНУ:

1.1. Вжити організаційних заходів щодо 
Всеукраїнського конкурсу “Земля -  наш спільн 
враховуючи рекомендації щодо діяльності з а кіт 
режиму воєнного стану в Україні, забезпечим! 
процесу, дотримуючись чинного законода 
поширенню на території України гострої рес 
спричиненої коронавірусом БАИА-СоУ-З.

‘Обласний еколого- 
|юді" (далі -  КЗО “ОННЦДУМ”)

освіти
т  І ”

проведення II обласного етапу 
ий дім” (заочно) (далі -  Конкурс), 
іадів освіти в умовах правового 
їй безпеку учасників освітнього 
вства в частині запобігання 
піраторної хвороби СОУІО-19,
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1.2. Підбити підсумки та визначити переможців Конкурсу у термін 
до 21.04.2023.

1.3. Надати матеріали за підсумками 
Конкурсу Національному еколого-натураліст 
та Полтавському обласному еколого-натураліс 
для участі у фінальному етапі у термін до 01.0

2. Затвердити такі, що додаються: 
персональний склад організаційного

проведення II обласного етапу 
лчному центру учнівської молоді 
гичному центру учнівської молоді 
15.2023.

Всеукраїнського конкурсу “Земля -  наш спільний дім” (заочно);
персональний склад журі II обласного 

“Земля -  наш спільний дім” (заочно).
3. Керівникам органів управління 

адміністрацій; сільських, селищних та міськи 
гуманітарної політики, молодіжної політик

етапу Всеукраїнського конкурсу

комітету II обласного етапу

освітою районних військових 
х рад (за згодою); департаментів 
і та національно-патріотичного

виховання Дніпровської міської ради (за згодою); директорам комунальних 
закладів освіти Дніпропетровської обласної ради:

3 .1 .Забезпечити проведення І районного (міського) етапу Конкурсу 
відповідно до Положення, враховуючи рекомендації щодо діяльності закладів 
освіти в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, забезпечивши 
безпеку учасників освітнього процесу, дотримуючись чинного законодавства в 
частині запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом ЗАЯЗ-СоУ-З.

3.2. Забезпечити подачу звітних матеріалів переможців І районного 
(міського) етапу Конкурсу до КЗО “ОЕНІ (/(УМ” для участі у II обласному етапі 
Конкурсу у термін до 21.03.2023.

4. Координацію роботи щодо викон$ння 
на завідувача сектору позашкільної
Катерину ФЕДОРЧЕНКО, контроль -  на начальника управління допік

цього 
февгги та

позашкільної та загальної середньої освіти Вал

Виконуюча обов’язки 
директора департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації 'і -

наказу покласти 
виховної роботи 

ної.
нтину СЕРЕДНЮ.

Наталія ЛИТВИНЕНКО



АТВЕРДЖЕНО

аказ департаменту освіти і науки
^держадміністрації
д і'У.ІЗ 2023 № 9 6  /0/212-23

ПЕРСОНАЛЬНИЙ ск
II обласного етапу Всеукраї 

“Земля -  наш спільний

№
з/п

2.

Прізвище, ш  'я, 
по батькові

ПЕДАН
Юрій Федорович

РАКОВЕЦЬ 
Ольга Сергіївна

ІАД ЖУРІ
їського конкурсу 

дім” (заочно)

Посада

директор комунального закладу освіти ‘'Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”, голова щ урі

керівник гуртк 
"Обласний скол 
учнівської МОЛОДІ

Члени журі:

3. ЛОМАКІН
Павло Іванович

4. КИРИЛОВА 
Ірина Костянтинівна

5. ШПІТЬКО 
Надія Сергіївна

Завідувач сектору 
позашкільної освіти 
та виховної роботи

а комунального закладу освіти 
фго-натуралістичний центр дітей та 

. секретар журі

голова громадсьь 
обласна організац 
природи” (за згод

сої організації "Дніпропетровська 
ія українського товариства охорони 

<Ью)

представник громадськості (за згодою)

завідувач органі 
закладе освіти 
центр дітей та учі

заі нино-масового відділу комунального 
"Обласний еколого-натуралістичний 

нвської молоді"

Катерина ФЕДОРИ ЕМКО



АТВЕРДЖЕНО

Еаказ департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації 
від ї ї  І  6 2023 № У'Г /0/212-23

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД ОРГАНИ 
II обласного етапу Всеукраї 

“Земля — наш спільний Ді

№  Прізвище, ім ’я,
з/п по батькові

1. СЕРЕДНЯ
Валентина Григорівна

МАЙБОРОДА 
Інна Олександрівна

АЦІИНОЕО КОМІТЕТУ 
іського конкурсу 

м” (заочно)

Посада

начальник управд і 
загальної середньої 
обл держадм і 11 істре 
голова організацій

пня дошкільної, позашкільної та 
освіти департаменту освіти і науки 

ції, кандидат філософських наук. 
ного комітету

заступник директо 
закладу освіти 
центр дітей та

іа з  навчальної роооти комунального 
"Обласний еколого-натурал істинний 

учнівської молоді". секретар
організаційного комітету

Члени організаційного комітету:

з. ПЕДАН
Юрій Федорович

директор комунад 
еколого-натуралісти 
молоді"

ьпого закладу освіти "Обласний 
чний центр дітей та учнівської

Завідувач сектору 
позашкільної освіти 
та виховної роботи

Є

/

С І
Катерина ФЕДОРЧЕЛІ КО


