
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ  

 

НАКАЗ 

 

23.04.2021             м. Полтава   № 63 

 

Про проведення  

обласного еколого-

краєзнавчого конкурсу 

,,Малі ріки Полтавщини” 

 

 

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

Положення про проведення обласного дитячого еколого-краєзнавчого конкурсу 

,,Малі ріки Полтавщини”, 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 № 286/3422, з урахуванням рекомендацій  

Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій Полтавської області, з метою поглиблення знань учнів та вихованців 

закладів освіти області про навколишнє середовище і водні багатства рідного 

краю, залучення їх до природоохоронної роботи 
 

НАКАЗУЮ: 

 

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

1.1. Інформувати заклади освіти області про проведення протягом травня-

вересня 2021 року обласного дитячого еколого-краєзнавчого конкурсу ,,Малі 

ріки Полтавщини” (далі – Конкурс) з дотриманням умов протиепідемічних 

заходів. 

 

1.2. Зібрати підсумкові протоколи засідань журі І етапу Конкурсу (в 

територіальних громадах) та звіти про проведену роботу учасників Конкурсу до 

08 жовтня 2021 року. 

 

2. Організувати проведення перевірки стану виконання робіт, поданих у 

звітах учасників Конкурсу. 

 



3. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки і проведення 

обласного етапу Конкурсу (додаток 2). 

 

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

 

5. До 15 жовтня 2021 року підвести підсумки Конкурсу. 

 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Дулій В.О. 

 

 

 

В.о. директора    (підписано)           Людмила СУСАХІНА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді 

 23.04.2021 № 63 

 

 

Склад організаційного комітету  

з підготовки і проведення обласного дитячого еколого-краєзнавчого конкурсу 

,,Малі ріки Полтавщини” 

 

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 центр учнівської молоді. 

 

 

 

Заступник директора з навчально-

виховної роботи 

 
(підписано)           

 

 

 

Валентина ДУЛІЙ 

  



Додаток 2 

до наказу Полтавського 

обласного еколого- 

натуралістичного центру 

учнівської молоді 

23.04.2021 № 63 

 

 

Склад журі  

обласного дитячого еколого-краєзнавчого конкурсу 

,,Малі ріки Полтавщини” 

 

Голова журі: Сусахіна Людмила Володимирівна, виконувач обов’язків 

директора Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді. 

 

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; 

Смоляр Наталія Олексіївна, кандидат біологічних наук, доцент 

Національного університету ,,Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”; 

Гудзь Яна Романівна, культорганізатор Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді. 

 

 

 

Заступник директора з навчально-

виховної роботи 

 
(підписано)           

 

 

 

Валентина ДУЛІЙ 

 


