
 
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ 

ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

пров. Госпітальний,10, м. Полтава, 36003, тел./факс (0532) 54-55-25 

Е-mail: ekocentrpoltava@ukr.net Код ЄДРПОУ 23280344 
 

 

 

19.02.2021   №  87/01-07                          На № ___________ від ________ 

 

Керівникам органів управління освітою 

об’єднаних територіальних громад 

 

Щодо проведення ІІ етапу  

конкурсу-огляду колективів  

екологічної просвіти 

,,Земля – наш спільний дім” 

 

На виконання наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 

17.02.2021 № 26 ,,Про проведення зональних етапів обласного конкурсу-огляду 

колективів екологічної просвіти ,,Земля – наш спільний дім”, відповідно до плану роботи 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді на 2021 рік, з 

метою активізації екологічного руху в області, з 10 до 19 березня 2021 року відбудеться ІІ 

етап конкурсу-огляду колективів екологічної просвіти ,,Земля – наш спільний дім” (далі 

конкурс-огляд) в заочному форматі. Розподіл виступів колективів екологічної просвіти 

для участі у конкурсі-огляді додається. 

Командам переможцям І етапу необхідно до 09 березня 2021 року до обласного 

оргкомітету направити матеріали: 

- відеозапис конкурсного виступу на DVD-диску, в якому має бути розкрита тема 

заходу ,,Атака вірусів. Врятуй планету” (тривалість до 20 хвилин); 

- надрукований або електронний варіанти сценарію виступу та альбому-літопису, 

де показана історія створення агітбригади, проілюстровані виступи, контактні стосунки з 

місцевою владою, державними і громадськими організаціями щодо захисту довкілля; 

- копію протоколу засідання журі І етапу. 

Заявки на участь у конкурсі-огляді необхідно заповнити у Google формі за 

посиланням https://forms.gle/7GgRkUxZp6WzzeoQ6 

Контактна особа: Дулій Валентина Олександрівна, заступник директора з 

навчально-виховної роботи, телефон для довідок 0996707964, (0532) 54-55-25. 

 

Додаток: Розподіл виступів колективів екологічної просвіти для участі у ІІ 

зональному етапі конкурсу-огляду на 2 арк. в 1 прим. 

 

 

В.о. директора  (підписано)    Людмила СУСАХІНА 

 

 
Валентина Дулій (0532) 54-55-25 

mailto:ekocentrpl@mail.ru
https://forms.gle/7GgRkUxZp6WzzeoQ6


Додаток 

до листа Полтавського обласного  
еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді 

        19.20.2021 № 87/10-07 

 
Розподіл виступів колективів екологічної просвіти  

для участі у ІІ зональному етапі конкурсу-огляду 

 

І зона 

Територіальні громади, команди яких беруть участь у зональному етапі конкурсу-

огляду: 

– Білоцерківська об’єднана територіальна громада; 

– Великобудищанська об’єднана територіальна громада; 

– Великосорочинська об’єднана територіальна громада; 

– Гоголівська об’єднана територіальна громада; 

– Заводська об’єднана територіальна громада; 

– Краснолуцька об’єднана територіальна громада; 

– Лютенська об’єднана територіальна громада; 

– Миргородська об’єднана територіальна громада; 

– Ромоданівська об’єднана територіальна громада; 

– Сергіївська об’єднана територіальна громада; 

– Шишацька об’єднана територіальна громада; 

– Гадяцька об’єднана територіальна громада; 

– Петрівсько-Роменська об’єднана територіальна громада; 

– Великобагачанська об’єднана територіальна громада; 

– Лохвицька об’єднана територіальна громада; 

– Сенчанська об’єднана територіальна громада. 

 

ІІ зона 

Територіальні громади, команди яких беруть участь у зональному етапі конкурсу-

огляду: 

– Глобинська об’єднана територіальна громада; 

– Градизька об’єднана територіальна громада ; 

– Кам’янопотоківська об’єднана територіальна громада; 

– Кременчуцька об’єднана територіальна громада; 

– Новогалещинська об’єднана територіальна громада; 

– Оболонська об’єднана територіальна громада; 

– Омельницька об’єднана територіальна громада ; 

– Піщанська об’єднана територіальна громада; 

– Семенівська об’єднана територіальна громада; 

– Горішньплавнівська об’єднана територіальна громада; 

– Козельщинська об’єднана територіальна громада; 

– Пришибська об’єднана територіальна громада. 

 

ІІІ зона 

Територіальні громади, команди яких беруть участь у зональному етапі конкурсу-

огляду: 

– Гребінківська об’єднана територіальна громада; 

– Лубенська об’єднана територіальна громада; 

– Новооржицька об’єднана територіальна громада; 

– Оржицька об’єднана територіальна громада; 

– Пирятинська об’єднана територіальна громада; 

– Хорольська об’єднана територіальна громада; 



– Чорнухинська об’єднана територіальна громада; 

 
ІV зона 

Територіальні громади, команди яких беруть участь у зональному етапі конкурсу-

огляду: 

– Великорублівська об’єднана територіальна громада; 

– Драбинівська об’єднана територіальна громада; 

– Зіньківська об’єднана територіальна громада; 

– Карлівська об’єднана територіальна громада; 

– Кобеляцька об’єднана територіальна громада; 

– Коломацька об’єднана територіальна громада; 

– Котелевська об’єднана територіальна громада; 

– Мартинівська об’єднана територіальна громада; 

– Мачухівська об’єднана територіальна громада; 

– Машівська об’єднана територіальна громада; 

– Новосанжарська об’єднана територіальна громада. 

– Решетилівська об’єднана територіальна громада; 

– Скороходівська  об’єднана територіальна громада; 

– Чутівська об’єднана територіальна громада; 

– Щербанівська об’єднана територіальна громада; 

– Михайлівська об’єднана територіальна громада; 

– Нехворощанська об’єднана територіальна громада; 

– Білицька об’єднана територіальна громада; 

– Диканська об’єднана територіальна громада; 

– Ланнівська об’єднана територіальна громада; 

– Опішнянська об’єднана територіальна громада; 

– Терешківська об’єднана територіальна громада; 

– Новоселівська об’єднана територіальна громада. 

– Полтавська об’єднана територіальна громада 

 

 

Заступник директора з  

навчально-виховної роботи               (підписано)                                        Валентина ДУЛІЙ 

 


