ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
25 жовтня 2017 року

м. Одеса

340/ОД

Про організацію та проведення
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу
учнівських колективів екологічної просвіти
«Земля – наш спільний дім»
Згідно з Положенням про Всеукраїнський конкурс учнівських
колективів екологічної просвіти «Земля - наш спільний дім» затвердженого
наказом

Міністерства

освіти

і

науки,

молоді

та

спорту

України

від 14.05.2012 № 573, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
від 30.05.2012 № 864/21176, відповідно до наказу Департаменту освіти і
науки обласної державної адміністрації від 20.02.2017 № 45/ОД «Про
затвердження Плану обласних масових заходів з дітьми та учнівською
молоддю у позашкільній освіті на 2017 рік», з метою підвищення рівня
еколого-просвітницької

та

природоохоронної

діяльності

учнівських

колективів екологічної просвіти загальноосвітніх і позашкільних навчальних
закладів
НАКАЗУЮ:
1. Провести 17-18 листопада 2017 року обласний етап Всеукраїнського
конкурсу «Земля – наш спільний дім» (далі – Конкурс). Захід відбудеться за
адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 45, у приміщенні

комунального позашкільного навчального закладу «Одеський Центр дитячої
та юнацької творчості «Зоресвіт».
2. Одеському обласному гуманітарному центру позашкільної освіти та
виховання (Макосій Д.І.) забезпечити організацію та проведення обласного
етапу Всеукраїнського конкурсу.
3. Відповідальність за безпеку і здоров’я учасників Конкурсу
покладається на керівників команд.
4. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, відділам
(управлінням) освіти районних державних адміністрацій, міських рад та
об’єднаних територіальних громад:
4.1. Забезпечити участь команд переможців районних та міських етапів
в обласному етапі Конкурсу.
4.2. Призначати відповідального за безпеку і здоров’я учасників
Конкурсу в дорозі та під час проведення заходу (під підпис).
4.3. Витрати на відрядження здійснити за рахунок організації, що
відряджає або кошти, не заборонені чинним законодавством України.
5. Відділу загальної середньої та позашкільної освіти управління
нормативності

та

якості

освіти

Департаменту

освіти

і

науки

облдержадміністрації (Коваль І.А.) надати організаційну допомогу в
організації заходу та тримати на контролі його проведення.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

О.А. Лончак

