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КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ 

ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

_______________________________________________ 

Н А К А З 
м. Чернівці 

 

 

18.11.2021                  № 97-а 

 

Про проведення обласного  

етапу Всеукраїнського конкурсу 

"Новорічна композиція"  

та виставки-конкурсу 

«Український сувенір» 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 

24.11.2020 № 1452 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік 

(за основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-

практикумів для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів 

на 2021 рік»,  плану роботи Департаменту освіти і науки Чернівецької 

облдержадміністрації на 2021 рік, плану роботи комунального закладу 

"Чернівецький обласний центр еколого- натуралістичної творчості учнівської 

молоді" на 2021 рік, відповідно до листів Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді від 28.10.2021 № 222 «Щодо 

проведення Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція», 

комунального закладу «Чернівецький обласний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді» від 18.11.2021   № 239 «Про проведення обласного 

етапу Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція», з метою 

пропаганди серед молоді бережливого ставлення до природи, розвитку 

творчої ініціативи та пізнавальної діяльності молоді, формування практичних 

умінь та навичок учнів по виготовленню новорічно-різдвяних композицій, 

які символізують та відображають новорічно-різдвяну флористику, 

Чернівецький обласний  центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести з 16 грудня 2021 по 16 січня 2022 року обласний етап 

Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція» та виставку-конкурс 
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«Український сувенір»  (далі - Конкурси) на базі Чернівецького краєзнавчого 

музею (за згодою). 

2. Затвердити склад журі Конкурсів, що додається. 

3. Заступнику директора з навчально-методичної роботи Черлінці Л.В.: 

3.1. Здійснити організаційне забезпечення підготовки і проведення 

Конкурсів. 

3.2. Організувати урочисте відкриття Конкурсів  16.12.2021 о 15
00

 год. 

3.3. Проінформувати про проведення заходу місцеві органи управління 

освітою, територіальні громади, заклади позашкільної освіти. 

4. Завідувачу відділом Задобрівській Л.О., методистам Хлус Л.М., 

Богачук С.І.:  

4.1. Надати учасникам Конкурсів  методичну допомогу в підготовці до 

участі в заході. 

4.2. Організувати роботу журі Конкурсів. 

4.3. До 19.12.2021 роботи переможців направити у всеукраїнський 

оргкомітет для участі у фінальному етапі. 

5. Наказ та умови проведення заходу розмістити на інформаційному 

сайті комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді». 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор       Людмила ГОЛОВЧЕНКО 

 

 

З наказом ознайомлені:     Любов ЧЕРЛІНКА 

 

Людмила ЗАДОБРІВСЬКА 

Лариса ХЛУС 

       Світлана БОГАЧУК 
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         Додаток 

  Наказ КЗ ЧОЦЕНТУМ 

  __________№________ 

 

 

ЖУРІ 

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція» 

та Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір» 

 

1. Каменецький Василь Миколайович – заступник начальника 

відділу координації природоохоронної роботи, регулювання використання 

природних ресурсів та погоджень управління екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації (за згодою) – голова журі. 

 

2. Черлінка Любов Василівна – заступник директора з навчально-

методичної роботи комунального закладу «Чернівецький обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді». 

 

3. Задобрівська Людмила Олександрівна – завідувач відділу 

комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді». 

 

4. Хлус Лариса Миколаївна – методист, керівник гуртків 

комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді». 

 

5. Богачук Світлана Іванівна – методист, керівник гуртків 

комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді». 
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