
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

пр.  Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 279-76-88, факс (044) 279-16-56, Е-mail: ukrpto@i.ua

Від _06.04.2016_ № _3/3-9-227-16_

На № _________ від _____________

Департаменти (управління) освіти і
науки обласних, Київської міської
державних адміністрацій

Про проведення фінального етапу
Всеукраїнського конкурсу
«Земля – наш спільний дім»

На виконання  Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік (за основними напрямами
позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 25.12.2015 №1360, та  наказу МОН від 14.05.2012 № 573 «Про затвердження
Положення  про  Всеукраїнський  конкурс  «Земля  –  наш  спільний  дім»,
зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  30.09.2012  за  № 864/21176,
з  12  до 14 травня ц.  р.  у  с.  Красне  Скадовського району Херсонської  області
Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  спільно  з
Центром  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Херсонської
обласної ради проведуть фінальний етап Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш
спільний дім». Положення про конкурс розміщено на сайті www.nenc.gov.ua.

До участі у фінальному етапі конкурсу запрошуються колективи екологічної
просвіти позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів областей та міста
Києва – переможці ІІ етапу.

Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що
відряджає.

Детальна  інформація  –  на  сайті  http://www.nenc.gov.ua,  за  телефоном:
0 (552) 42-80-86 (контактна особа – Вітренко Ельвіра Валентинівна).

Заступник директора департаменту В. О. Карбишева

Середницька А.Д., 481-32-51,
Вербицький В.В., 430-02-60

mailto:ukrpto@i.ua
http://www.nenc.gov.ua/


Додаток 
до листа МОН 
від 06.04.2016 № 3/3-9-227-16

Програма   
проведення фінального етапу ХV Всеукраїнського конкурсу

 «Земля – наш спільний дім»

Місце проведення: Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Крилатий» 
с. Красне, Скадовський район Херсонська область

Термін проведення: 12-14 травня 2016 року

12 травня

09.00 -12.00 Заїзд (зустріч делегацій на залізничному вокзалі), організований
переїзд до ПЗОВ «Крилатий».

12.00-13.00 Реєстрація та поселення учасників (ПЗОВ«Крилатий»)
13.00-14.00 Обід 
14.00-15.00 Урочисте відкриття конкурсу
15.00-18.00 Презентація  еколого-просвітницької  та  природоохоронної

діяльності колективів
19.00 Вечеря
20.00-21.30 Вечір відпочинку

13 травня
08.30-09.00 Сніданок 
09.00-13.00 Виступи команд
13.00-14.00 Обід
14.00-18.00 Виступи команд
19.00 Вечеря
20.00-21.30 Вечір відпочинку

14 травня

08.30-09.00 Сніданок
9.00-11.00 Урочисте закриття, підведення підсумків конкурсу
12.00 Обід
13.00 Від’їзд до м. Херсон
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