
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ 

ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»  

 

НАКАЗ 

 
«28» березня 2022р                        м. Чернівці                                  №42 

 

Про підсумки проведення обласного 

етапу Всеукраїнської трудової  

акції «Кролик» 

 

На виконання  наказу Міністерства освіти і науки України від 15 

грудня 2021 року № 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 для педагогічних працівників закладів позашкільної 

освіти на 2022 рік», відповідно до листа Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді від 09.02.2022 р № 34. «Щодо 

проведення Всеукраїнського конкурсу «Кролик» та наказу комунального 

закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» від 05.01.2022 № 10 «Про проведення в 2022 році 

обласних етапів всеукраїнських трудових акцій», з метою підвищення 

ефективності діяльності навчальних закладів в галузі тваринництва, 

залучення учнівської молоді до активної роботи в цій галузі, проведення 

професійно-орієнтаційної роботи серед підростаючого покоління, 

комунальним закладом «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» у 2022 році проведена 

організаційна робота по залученню вихованців навчальних закладів області 

до участі у Всеукраїнській трудовій акції «Кролик».  

 В оргкомітет обласного етапу  Всеукраїнської трудової акції «Кролик» 

були представлені  роботи учнів закладів загальної середньої освіти області 

та вихованців Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді. 

 Журі відмітило, що конкурсні матеріали змістовні, містять малюнки, 

фотографії, таблиці та інші наглядні  матеріали, доповнені бізнес-проектами.  

За результатами проведення обласного етапу Всеукраїнської трудової 

акції «Кролик», на підставі рішення журі 
 

НАКАЗУЮ: 
 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/02-09-34.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/02-09-34.pdf


1. Нагородити грамотами комунального закладу «Чернівецький 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

переможців  обласного етапу Всеукраїнської трудової акції «Кролик»: 

- Бахур Світлану, ученицю 6 класу Борівецької філії Киселівського 

ОЗЗСО І-ІІІ ступенів Веренчанської сільської ради (керівник – Буняк М.Г.); 

- Гугу Анну, ученицю 5 класу ЗОШ №33 м. Чернівці, вихованку 

гуртка «Екологічний Hand Made» Чернівецького ОЦЕНТУМ (керівник – 

Кузьмінська В.В.); 

- вихованців секції «Зоологія» очно-заочної біологічної школи 

Чернівецького ОЦЕНТУМ на базі Горошовецького ЗЗСО Юрковецької 

сільської ради (керівники: Хлус Л.М., Фуштей І.Д.); 

- Задорожного Вадима, учня 9 класу Рингацького НВК Новоселицької 

міської ради, вихованця секції «Зоологія» очно-заочної біологічної школи 

Чернівецького ОЦЕНТУМ (керівники: Остафійчук О.В., Хлус Л.М.) 

2.  До 01.04.2022 року методисту Кузьмінській В.В. роботи переможців  

направити у всеукраїнський оргкомітет для участі у фінальному  етапі 

Всеукраїнської трудової акції «Кролик». 

3. Наказ розмістити на інформаційному сайті КЗ ЧОЦЕНТУМ. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Чебан Т.Н. 

 

 

 

 Директор                      Людмила ГОЛОВЧЕНКО 

 

 

З наказом ознайомлені:           Тетяна ЧЕБАН 

 

             Валентина КУЗЬМІНСЬКА 
 


