
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ  

 

НАКАЗ 

 

23.04.2021              м. Полтава   № 62 

 

Про проведення 

обласного конкурсу  

,,До чистих джерел” 

 

 

На виконання Закону України ,,Про позашкільну освіту”, відповідно до 

Положення про проведення обласного конкурсу ,,До чистих джерел”, 

затвердженого наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації від 06.05.2019 № 178, зареєстрованого в Головному 

територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 23.05.2019 за 

№ 286/34/03, з урахуванням рекомендацій Регіональної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Полтавської області, з 

метою розширення в суспільстві практичної природоохоронної діяльності, 

спрямованої на охорону і поліпшення стану водойм України 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Відділу екології та охорони природи (Гудзь Я.Р.)  

 

1.1. Інформувати заклади освіти області про проведення з травня до 

вересня 2021 року обласного конкурсу ,,До чистих джерел” (далі – Конкурс) з 

дотриманням умов протиепідемічних заходів. 

 

1.2. Підсумкові протоколи засідань журі І етапу Конкурсу (в 

територіальних громадах) та звіти про проведену роботу зібрати до 08 жовтня 

2021 року.  

 

2. Фінансування ІІ етапу Конкурсу (обласного) провести за рахунок 

коштів Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді відповідно до затвердженого кошторису (додаток 1). 

 

3. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки і проведення 

обласного етапу Конкурсу (додаток 2). 

 

4. Затвердити склад обласного журі Конкурсу (додаток 3). 



 

5. Організувати проведення перевірки стану виконання робіт, поданих у 

звітах учасників Конкурсу. 

 

6. До 15 жовтня 2021 року підвести підсумки Конкурсу. 

 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Дулій В.О. 

 

 

 

В.о. директора  (підписано)    Людмила СУСАХІНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖУЮ  

Виконувач обов’язків директора 

Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської 

молоді              

(підписано)          Людмила СУСАХІНА 

                     Додаток 1 

                     до наказу ПОЕНЦУМ 

                     23.04.2021 № 62 

 

 

 

 

 

 

 

КОШТОРИС 

витрат на проведення обласного конкурсу 

,,До чистих джерел” 

 

Час проведення  травень-вересень 2021 р. 

Місце проведення  Полтавська область 

 

І. Кошти Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді (КПК 0611090) 

1. 2210 Канцелярські витрати      1500,00   грн. 

2. 2250 Відрядження       360,00   грн. 

3. 2210 Придбання пального      3500,00 грн. 

4. 2210 Господарчі товари для організації заходів  

з впорядкування джерел       1000,00 грн. 

 

ІІ. Кошти Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді (КПК 0618330) ,,Інша діяльність у сфері екології та охорони 

природніх ресурсів” 

1. 2730 Преміювання переможців 

І місце        1500,00 грн. 

ІІ місце  1300,00 грн. х 2   2600,00 грн. 

ІІІ місце  1000,00 грн. х 3   3000,00 грн. 

 

 

Всього: 13460,00 грн. (тринадцять тисяч чотириста шістдесят гривень 

00 коп.). 

 

 

 

Головний бухгалтер Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді 

                       

  

(підписано)      Юлія СУПРУНЕНКО 

  



Додаток 2 

до наказу ПОЕНЦУМ 

                                                       23.04.2021 № 62 

 

 

Склад організаційного комітету  

з підготовки і проведення обласного конкурсу 

,,До чистих джерел” 

 

1. Сусахіна Л.В. – виконувач обов’язків директора Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, голова 

оргкомітету. 

 

Члени обласного оргкомітету 

 

1. Дулій В.О. – заступник директора з навчально-виховної роботи 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

2. Гудзь Я.Р. – культорганізатор Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді. 

 

 

 

Заступник директора  

з навчально-виховної роботи    (підписано)           

 

 

 

 

 

Валентина ДУЛІЙ 

 



Додаток 3 

до наказу ПОЕНЦУМ 

23.04.2021 № 62 

 

 

Склад журі  

обласного конкурсу ,,До чистих джерел” 

 

Голова журі: Смоляр Наталія Олексіївна, кандидат біологічних наук, 

доцент Національного університету ,,Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка”. 

Члени журі:  

Дулій Валентина Олександрівна, заступник директора з навчально-

виховної роботи Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді; 

Лебідь Ірина Володимирівна, провідний спеціаліст відділу експертизи, 

моніторингу та зв’язків з громадськістю Департаменту екології та природних 

ресурсів Полтавської облдержадміністрації; 

Гудзь Яна Романівна, культорганізатор Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді. 

 

 

 

Заступник директора  

з навчально-виховної роботи 

 
(підписано)           

 

 

 

Валентина ДУЛІЙ 

 

 


