
 
 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
Н А К А З  

 
     15.05.    2020 
 

          м. Дніпро №   234    /0/212-20 

 
Про проведення обласного (заочного) 
природоохоронного конкурсу  
“Природна скарбниця Придніпров’я” 

 
На виконання регіональної цільової соціальної програми “Освіта 

Дніпропетровщини” до 2021 року” (зі змінами та доповненнями), затвердженої 
рішенням обласної ради від 21.12.2012 №389-17/VI, керуючись наказом 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 12.03.2020 №150/0/212-20 
“Про запобігання поширенню корона вірусу COVID-2019” в закладах освіти 
області”,  з метою екологічної пропаганди щодо охорони ранньоквітучих рослин, 
збереження і відновлення видового різноманіття флори, важливих природних 
об’єктів – балок, які можуть слугувати основою розбудови екологічної мережі 

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Директорові комунального закладу освіти “Обласний еколого-

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

1.1. Вжити організаційних заходів щодо проведення в закладах освіти 
обласного (заочного) природоохоронного конкурсу “Природна скарбниця 
Придніпров’я” (далі – Конкурс). 

1.2. Здійснити інформаційно-методичний супровід Конкурсу. 
2. Затвердити склад організаційного комітету та журі Конкурсу,  

що додається. 
3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських, 

сільських та селищних рад (за згодою) сприяти участі учнів та вихованців 
закладів освіти в Конкурсі і надати роботи учасників до 25 травня 2020 року  
до КЗО “ОЕНЦДУМ” на електронну скриньку: dneprunnat@ukr.net. 

4. 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                                              Олексій  ПОЛТОРАЦЬКИЙ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Наказ департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації  
від  15.05. 2020  № 234  /0/212-20 

 
Склад 

організаційного комітету обласного (заочного) природоохоронного конкурсу  
“Природна скарбниця Придніпров’я” 

 
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 (заочного) природоохоронного конкурсу  
“Природна скарбниця Придніпров’я” 

 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 
 

Посада 

МАНЮК 
Вадим Володимирович 

Доцент кафедри географії історичного факультету 
Дніпровського національного університету, кандидат 
біологічних наук (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  
позашкільної освіти та виховної роботи   Катерина ФЕДОРЧЕНКО 


