
Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«22» серпня 2016 р. № 59

Про підсумки проведення
Всеукраїнського конкурсу-
гранту «10х10» у 2016 р.

Відповідно до листа Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді МОН України від 15 січня 2016 р. № 4, з метою створення 
розвиненої всеукраїнської мережі закладів (або творчих учнівських/дитячих 
об’єднань) еколого-натуралістичного профілю, підвищення ролі та статусу 
творчих педагогічних колективів та закладів в суспільстві Національним 
еколого-натуралістичним центром учнівської молоді спільно з Українською 
асоціацією підприємств водопровідно-каналізаційного господарства 
“Укрводоканалекологія” у 2016 році вперше проведено Всеукраїнський 
конкурс-грант «10х10».

На конкурс було надіслано 48 робіт із 13 областей України: Вінницької – 
9, Волинської – 3, Дніпровської – 1, Житомирської – 1, Київської – 2, Луганської
– 1, Полтавської – 5, Рівненської – 2, Сумської – 6, Харківської – 1, Черкаської – 
1, Чернівецької – 1, Чернігівської – 15.

На підставі підсумкового рішення журі конкурсу:

НАКАЗУЮ:

І. Нагородити колективи навчальних закладів – переможців Всеукраїнський 
конкурс-грант «10х10» грамотами Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України та Української 
асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства 
«Укрводоканалекологія» із вручення призового кубка:

у номінації «Загальноосвітній навчальний заклад»:
1. Лишнянську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Макарівського району 

Київської області;
2. Остерську гімназію Козелецької районної ради Чернігівської області;
3. Лемешівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Яготинського району 

Київської області;
4. Нововолинську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №2 Нововолинської 

міської ради Волинської області;
5. Спеціалізовану загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №3 імені В.О 

Нижниченка Комсомольської міської ради Полтавської області;
6. Дягівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Менської районної ради 

Чернігівської області;
7. Загальноосвітню школу №12 Вінницької міської ради Вінницької області;



8. Загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №1 м. Калинівки Вінницької 
області;

9. Комунальний заклад «Спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня з 
поглибленим вивченням іноземних мов №25 Вінницької міської ради» 
Вінницької області;

10. Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів – ліцей №7 Вінницької міської ради» Вінницької 
області;

у номінації «Дошкільний навчальний заклад»:
1. Дошкільний навчальний заклад №1 комбінованого типу «Світлячок» 

Борзнянської міської ради Чернігівської області;
2. Новгород-Сіверський навчально-виховний комплекс «дошкільний 

навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступенів 
«Дзвіночок» Чернігівської області;

3. Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) №13 
«Купава» Сумської міської ради Сумської області;

4. Дошкільний навчальний заклад №8 центру В.О. Сухомлинського 
Прилуцької міської ради Чернігівської області.

ІІ. Вручити подяки Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді Міністерства освіти і науки України та Української асоціації 
підприємств водопровідно-каналізаційного господарства 
«Укрводоканалекологія» за участь у Всеукраїнському конкурсі-гранті «10х10» 
навчальним закладам:

1. Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №19 «Рум’янек» м.
Суми;

2. Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) №28 
«Ювілейний» Сумської міської ради Сумської області;

3. Дошкільний навчальний заклад санаторного типу №35 «Віночок» 
Вінницької міської ради;

4. Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №7 м. Калинівка Вінницької 
області;

5. Свеський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Берізка» 
Ямпільського району Сумської області;

6. Ратнівський дитячий яслі-сад №1 Ратнівського району Волинської 
області;

7. Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №1 «Берізка» м. Калинівка 
Калинівського району Вінницької області;

8. Дошкільний навчальний заклад №3 інтелектуально-оздоровчого 
направлення Прилуцької міської ради Чернігівської області;

9. Дошкільний навчальний заклад «Лісова казка» Кобижчанської сільської 
ради Бобровицького району Чернігівської області;

10. Кривушівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа – 
дошкільний підрозділ «Буратіно» Кременчуцької районної ради 
Полтавської області;



11. Уманський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №10 – медична гімназія» Уманської міської ради Черкаської 
області;

12. Ніжинську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №5 Ніжинської міської 
ради Чернігівської області;

13. Великоомелянський навчально-виховний комплекс «школа-гімназія» 
Рівненської районної ради Рівненської області;

14. Загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №35 Вінницької міської ради 
Вінницької області;

15. Навчально-виховний комплекс «Колківська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – ліцей» Маневицького району Волинської області;

16. Новооріхівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів імені О.Г. 
Лелеченка Лубенської міської ради Полтавської області;

17. Глибоцький ліцей Глибоцької селищної ради Чернівецької області;
18. Комунальний заклад «Фізико-математична гімназія №17 Вінницької 

міської ради» Вінницької області;
19. Овруцьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №1 ім. Яна Налєпки 

(Рєпкіна) Житомирської області;
20. Прилуцьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №3 імені Сергія 

Гордійовича Шовкуна Прилуцької міської ради Чернігівської області;
21. Южненську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Парафіївської 

селищної ради Чернігівської області;
22. Комунальний заклад «Вільхівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Станично-Луганського району Луганської області;
23. Комунальну установу «Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 

ім. Д. Косаренка м. Суми»;
24. Комунальну установу «Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15

ім. Д. Турбіна» Сумської області;
25. Криворізьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №123 Криворізької 

міської ради Дніпровської області;
26. Харківську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Талалаївської районної 

ради Чернігівської області;
27. Комарівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Борзнянської районної

ради Чернігівської області;
28. Новгород-Сіверську державну гімназію імені К.Д. Ушинського 

Чернігівської області;
29. Сарненську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №4 Сарненської міської

ради Рівненської області;
30. Орлівський навчально-виховний комплекс Новгород-Сіверської районної 

ради Чернігівської області;
31. Чернігівський колегіум №11 Чернігівської міської ради Чернігівської 

області;
32. Сиволозьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Борзнянської районної 

ради Чернігівської області.

ІІІ. Нагородження переможців конкурсу провести в рамках  науково-практичної 
конференції «Модернізація ЖКГ - основа забезпечення належного рівня якості 



життя та сталого розвитку громад» в м. Києві у НК «Експоцентр України» 
(ВДНГ) 7-9 вересня 2016 р.

ІV. Доручити Національному еколого-натуралістичному центру учнівської 
молоді Міністерства освіти і науки України організувати відвідування 
переможцями Всеукраїнського конкурсу-гранту «10х10» «Водно-
інформаційного центру» в м. Києві 7 вересня 2016 р. за адресою: вул. 
Грушевського, 1В.

V. Доручити Українській асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного 
господарства «Укрводоканалекологія» звернутися з листами до мерів міст 
України з пропозицією підтримати та сприяти впровадженню кращих проектів 
переможців конкурсу.

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор                                                                           В. В. Вербицький


