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Протокол № 3 від «28» серпня 2019 р. 

 

Умови проведення Всеукраїнської трудової акції 

«Юннатівський зеленбуд» 

1. Загальні умови 
 

1.1. Всеукраїнська трудова акція «Юннатівський зеленбуд» (далі – Акція) 

передбачає створення зелених насаджень в населених пунктах та навколо них, 

закладання шкілок, лісорозсадників у закладах загальної середньої та 

позашкільної освіти, лісництвах, на присадибних ділянках) 

 1.2. Акцію проводять Національний еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України, обласні, районні центри 

юних натуралістів України.  

1.3. Акція проходить під девізом «Садово-паркове мистецтво 

продовжують юні».  

 

2. Мета та завдання Акції 

 

2.1. Головною метою Акції є виховання господаря, формування творчої 

працелюбної особистості, економічної і екологічної культури учнів, 

привернення уваги органів влади,  громадських рад, громадськості до проблем 

екології навколишнього середовища.  

2.2. Завдання Акції:  

 залучення учнів до оздоровлення довкілля, збереження існуючих зелених 

насаджень, благоустрою парків, скверів, бульварів;  

 створення нових парків, лісів, лісопарків, лісових смуг, скверів та інших 

об'єктів зеленого будівництва з урахуванням вимог ландшафтної 

архітектури та садово-паркового мистецтва;  



 оволодіння сучасними технологіями вирощування лісових культур, 

господарського матеріалу;  

 ознайомлення з сучасними формами господарської діяльності.  

 

3. Розділи акції 

 

3.1. Акція включає в себе два розділи:  

І. «Зелене коло рідного краю» – передбачає створення нових лісів, 

лісових смуг, лісопарків навколо населених пунктів. 

II. «Містам і селам зелені мережива» – створення та утримання зелених 

насаджень, озеленення вулиць та присадибних ділянок, вирощування 

посадкового матеріалу декоративних дерев, кущів, квітів.  

3.2. Залежно від місцевих умов учасники Акції можуть пропонувати свої 

розділи. 

 

4. Учасники Акції 

 
4.1. До участі в Акції запрошуються студенти, учнівські колективи, 

учнівські лісництва закладів загальної середньої і позашкільної освіти, гуртки 

юних лісівників, ланки юних лісівників, громадські молодіжні об'єднання 

екологічного спрямування, клуби, родинні колективи.  

 

5. Керівництво Акцією 

 
5.1. Керівництво Акцією на місцях здійснюють обласні, міські, районні 

оргкомітети за участю еколого-натуралістичних Центрів, станцій юних 

натуралістів, Будинків дітей та юнацтва, громадських селищних, районних, 

міських, обласних громад. 

5.2. До складу оргкомітетів входять представники органів освіти та 

місцевих громад. 

5.3. На обласні оргкомітети покладається відповідальність за підбиття 

підсумків.  

5.4. Обласні оргкомітети надсилають заявку на участь в Акції                 

(додаток 1 до Умов проведення Всеукраїнської трудової акції «Юннатівський 

зеленбуд»), протоколи підсумків та роботи учасників до 1 грудня поточного 

року. 

 

6. Оформлення матеріалів учасниками Акції 
 

6.1. Учасники Акції за наслідками роботи оформлюють матеріали 

згідно з розділами трудової акції у вигляді:  

 звітів; 

 презентацій; 

 фотозвітів про проведену роботу; 



 відеозвітів (за можливістю) із записом роботи зі створення нових 

парків, лісопарків, скверів тощо; 

 альбомів про досвід та утримання зелених насаджень; 

 вирощування плодово-декоративних дерев, кущів, квітів. 

 

7. Критерії визначення переможців Акції 

 
7.1. Критеріями визначення переможців Акції є: 

 відповідність умовам організації і проведення профільної роботи; 

 науково-методична досконалість представлених матеріалів; 

 високий рівень культури праці; 

 володіння сучасними формами господарської діяльності; 

 обізнаність і володіння сучасними технологіями вирощування 

лісових культур, господарського матеріалу. 

 

8. Відзначення переможців Акції 

 

8.1. За підсумками журі переможці, кращі колективи, учнівські 

лісництва відзначаються грамотами відповідно за зайняті І, ІІ, ІІІ місця.  

8.2. Учасники Акції отримують грамоти учасника. 

8.3. Методичне керівництво Акцією здійснює Національний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді МОН України. 

8.4. За членами журі, спонсорами закріплюється право надавати 

спеціальні призи та подарунки переможців. 

 

9. Фінансування Акції 

 

9.1. Витрати на організацію та проведення Акції здійснюються за 

рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України. 

 

 

Детальну інформацію можна отримати за адресою: Національний 

еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, 04074, м. Київ,  

вул. Вишгородська, 19; тел. (044) 430-02-60; сайт https://nenc.gov.ua;                                    

E-mail: wood@nenc.gov.ua 

http://nenc.gov.ua/


       Додаток 1  

       до Умов проведення Всеукраїнської  

       трудової акції «Юннатівський зеленбуд» 

 

ЗАЯВКА 

УЧАСНИКА ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ТРУДОВОЇ АКЦІЇ  

«ЮННАТІВСЬКИЙ ЗЕЛЕНБУД» 

                                       подати до 01 грудня 2019 р. 

 

 ПІБ учасника (-ів) 

 

  

Область   

Клас / учнівське лісництво / творче учнівське 

об’єднання / курс тощо та повна назва 

навчального закладу 

  

Назва роботи   

ПІБ наукового керівника  

Контактні дані учасника (телефон, електронна 

адреса) 

 

 

 


