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КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ 

ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»  

 

НАКАЗ 

 
«04» лютого 2022 р                м. Чернівці                                     №24 

 

Про проведення у 2022 році обласного  

(відбіркового) етапу V Всеукраїнського 

конкурсу «Гуманне ставлення до тварин» 

 

На виконання  наказу Міністерства освіти і науки  від 15.12.2021 р.          

№ 1379 «Про затвердження плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік 

(за основними напрямами позашкільної освіти) та плану семінарів-

практикумів 12.08.2021 р. № 166 «Про проведення V Всеукраїнського 

конкурсу «Гуманне ставлення до тварин», плану роботи комунального 

закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» на 2022 рік, з метою популяризації та пропедевтики 

гуманного ставлення до тварин в суспільстві, насамперед серед учнівської 

молоді 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести організаційну роботу по залученню учнівської молоді 

до участі в 2022 році у V Всеукраїнському конкурсі «Гуманне ставлення до 

тварин» (далі Конкурс) відповідно до умов проведення. 

2.  Провести підведення підсумків обласного (відбіркового) етапу 5-

7 квітня 2022 року. 

3. Затвердити склад оргкомітету обласного (відбіркового) етапу 

Конкурсу, що додається. 

4. Затвердити склад журі обласного (відбіркового) етапу Конкурсу, 

що додається. 

5. Заступнику директора з навчально-методичної  роботи          

Черлінці Л.В.: 

5.1. Довести до відома закладів освіти області терміни та умови 

проведення обласного етапу Конкурсу. 
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5.2. Наказ та умови проведення Конкурсу розмістити на 

інформаційному сайті комунального закладу «Чернівецький обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді». 

6. Завідувачам відділами, методистам: 

6.1. Забезпечити надання методичної допомоги учасникам обласного 

етапу Конкурсу. 

7. До 15.04.2022 року конкурсні матеріали переможців направити у 

всеукраїнський оргкомітет для участі у фінальному етапі Конкурсу.  

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор       Людмила ГОЛОВЧЕНКО 

 

 

З наказом ознайомлені                   Любов ЧЕРЛІНКА 

                                                                       Людмила ЗАДОБРІВСЬКА  

                                                                       Віктор ГОЛОВЧЕНКО  

                                                                       Валентина КУЗЬМІНСЬКА 

                                                                       Лариса ХЛУС  

                                                                        Світлана БОГАЧУК 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

наказ комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр 

еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» 

__________________  № _____ 

 

 

 

Склад 

оргкомітету обласного етапу V Всеукраїнського конкурсу  

«Гуманне ставлення до тварин» 

 

 

Голова оргкомітету: Черлінка Л.В., заступник директора з навчально-

методичної роботи комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» 

 

 

Члени оргкомітету: Головченко В.В, зав. відділом комунального закладу            

«Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді». 

 

Кузьмінська В.В., методист комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді». 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

наказ комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр 

еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» 

_________________№ _______ 

 

 

 

Склад 

журі  обласного (відбіркового) етапу V Всеукраїнського конкурсу 

«Гуманне ставлення до тварин» 

 

 

Голова журі:  Смірнов Н.А., к.б.н., старший науковий співробітник 

відділу природи Чернівецького обласного 

краєзнавчого музею (за згодою). 

 

 

Члени журі:  Хлус Л.М., к.б.н., доцент, методист комунального 

закладу            «Чернівецький обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді»; 

 

Кузьмінська В.В., методист комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді»; 

Головченко В.В., зав. відділом комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді»; 

Аксенин Б.В., інтерн травматологічного відділення 

для дорослих ОКНП Чернівецької лікарні швидкої 

медичної допомоги, представник громадськості (за 

згодою). 

 

 

 


