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

НАКАЗ
м. Київ

«31» березня 2017 р. № 36-0

Про створення педагогічного
об’єднання «Лісова громада»

За підсумками Всеукраїнської конференції «Відтворимо ліси разом», проведеної
до  Всесвітнього  дня  лісу  14-15  березня  2017  року  на  базі  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської  молоді  МОН України при сприянні  Державного
агентства  лісових  ресурсів  України  та  Товариства  лісівників  України  з  метою
привернення  уваги  державних  та  громадських  організацій  до  проблем  збереження
біологічного різноманіття  лісових  екосистем,  підвищення  фахового рівня  керівників
учнівських  лісництв,  сприяння  співпраці  навчальних  закладів,  органів  державної
влади,  громадських  організацій  в  поліпшенні  ефективності  роботи  учнівських
лісництв, підготовки до організації та проведенні конференції «Відтворимо ліси разом»
у 2018 р., а також з метою покращення програмно-методичного забезпечення з даного
профілю:

наказую:
1. Створити педагогічне об’єднання «Лісова громада», до складу якого включити

представників  кращих  учнівських  лісництв,  педагогів  загальноосвітніх  та
позашкільних  навчальних  закладів,  лісничих  державних  підприємств  лісового
господарства.

2. Включити до педагогічного об’єднання «Лісова громада» наступних учасників
конференції:

 Фуштей  Ілля  Дмитрович  -  директор  Горошовецького  НВК,  вчитель  біології,
керівник  Горошовецького  учнівського  лісництва  Заставнівського  району
Чернівецької області (тел:0972099998);

 Козловська Ірина Василівна – вихователь комунального закладу Новоайдарська
обласна загальноосвітня санаторна школа – інтернат І-ІІІ  ступенів Луганської
області (тел: 0996764934);

 Зведенюк Микола Андрійович – вчитель хімії Пліщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Шепетівського району Хмельницької області (тел: 0978898390);

 Матюшенко  Галина  Вікторівна  –  завідувач  організаційно-масовим  відділом
Комунального  закладу  Львівської  обласної  ради  "Львівський  обласний  центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді", відмінник освіти України
(тел: 0964595039);

 Козлов Микола Іванович – керівник учнівського лісництва Худоліївської ЗОШ І-
ІІІ ступенів Семенівського району Полтавської області (тел: 0505830349) ;



 Стукал  Ніна  Іванівна  –  керівник  учнівського  лісництва  Фастівського  району
Київської області (тел: 0978477501);

 Івашенюта  Петро  Володимирович  –  ДП «Костопільське  лісове  господарство»
Рівненської області, директор народного «Музею лісу (тел: 0673607377);

 Заблоцький  Олександр  Васильович  –  головний  лісничий  ДП  «Шепетівське
лісове господарство» Хмельницької області (тел: 0977260477);

 Федорчук  Михайло  Ігорович-  завідувач  лабораторії  дендрології  НЕНЦ
(тел:0974099089).

3. За  результатами  загального  голосування  призначити  головою  об’єднання
Козлова М. І. , співголовою Фуштей І.Д.

4. З метою виконання поставлених завдань перед об’єднанням, проводити один раз
у півріччя очні виїзні зустрічі та систематично – он-лайн зустрічі.

5. Для  здійснення  фінансової  діяльності  об’єднання  використовує  банківські
реквізити  Всеукраїнського  благодійного  фонду  «Паросток»:  № 26004000016923,
МФО 300023,  ЄДРПОУ 2165639  (видання  програмного-методичного  забезпечення,
проведення профільних заходів тощо).

6. Призначити відповідальним за організацію роботи об’єднання «Лісова громада»
Федорчука М.І. 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

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


