
«08» липня 2021 р.                                                                                        № 56

Про підсумки Всеукраїнського збору
юних лідерів «Дитячий екологічний
парламент» 

Відповідно  до  плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-
масових заходів з  дітьми та  учнівською молоддю на 2021 рік (за основними
напрямами освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 24.11.2020 № 1452, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді МОН України з 05 по 08 липня провів Всеукраїнський збір юних лідерів
«Дитячий екологічний парламент».

В  заході  взяли  участь  лідери  ВСД «ДЕП»:  представники  регіональних
осередків  ДЕП,  дитячих  громадських  екологічних  організацій,  юннатських
секцій  товариства  охорони  природи,  екологічних  загонів,  які  діють  при
обласних, районних, міських еколого-натуралістичних центрах, станціях юних
натуралістів та закладах середньої загальної освіти з різних куточків України. 

На підставі висновків журі конкурсу

НАКАЗУЮ:
І.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного

центру учнівської молоді МОН України за високі результати та екологічно-
свідому життєву позицію у зборі Всеукраїнської дитячої спілки «Дитячий
екологічний парламент»:

1. Адамлюка Владислава, студента І курсу ВТК, вихованця Вінницької
обласної станції юних натуралістів.

2. Алєксєєву  Каріну,  ученицю  11  класу  Божківського  навчально-
виховного комплексу Новоселівської сільської ради Полтавської області.

3. Бабича  Данила,  учня  11 класу  Божківського навчально-виховного
комплексу Новоселівської сільської ради Полтавської області.

4. Бабренок  Наталію,  вихованку  гуртка  «Міська  рада  дітей
Переяслава» Переяславського Будинку художньої творчості дітей, юнацтва та
молоді Київської області.

5. Баранівську Олену, ученицю 9 класу Хорошівського ліцею № 2 смт.
Хорошіва Житомирської області.



6. Біду  Владислава,  учня  8  класу  Тернопільської  спеціалізованої
школи І-ІІІ  ступенів  № 17  Володимира  Вихруща з  поглибленим вивченням
іноземних мов,  вихованця  гуртка  «Юний хімік»  Тернопільського обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

7. Богдан  Яну, ученицю 6-С класу Ужгородської  гімназії,  вихованку
гуртка «Юні квітникарі» Закарпатського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді.

8. Богданову  Маргариту,  вихованку  гуртка  «Витинанка»
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

9. Борисенко  Аліну,  вихованку  гуртка  «Дитячий  екологічний  рух»
Донецького  обласного  еколого-натуралістичного  центру,  ученицю  9  класу
Краматорського навчально-виховного комплексу (Загальноосвітня школа № 6 –
дошкільний навчальний заклад) Донецької області.

10. Бреурош  Ольгу,  ученицю  10  класу,  вихованку  гуртка  Обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді при Михайло-Ларинській
загальноосвітній  школі  І-ІІІ  ступенів  Вознесенської  селищної  ради
Миколаївської області.

11. Бурягу Данила, учня 10 класу Овідіопольського закладу загальної
середньої освіти Овідіопольської селищної ради Одеської області.

12. Вінника  Романа,  вихованця  гуртка  «Екологічний  рух»
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

13. Ворон  Яну, ученицю 6-А класу  Ужгородської  гімназії,  вихованку
гуртка «Юні квітникарі» Закарпатського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді.

14. Голобородько  Олександру,  ученицю  8  класу  гімназії  №  7  м.
Сєвєродонецька,  вихованку  Луганського  обласного  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді.

15. Гонтаренко Дар’ю,  вихованку  гуртка  «Дитячий  екологічний  рух»
Донецького  обласного  еколого-натуралістичного  центру,  ученицю  11  класу
Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Костянтинівської
міської ради Донецької області.

16. Горбенко Анастасію, ученицю 9 класу Комунального закладу освіти
«Павлоградська  загальноосвітня  школа  №  15»  м.  Павлограда
Дніпропетровської області.

17. Гордієнко Дениса, учня 11 класу Божківського навчально-виховного
комплексу Новоселівської сільської ради Полтавської області.

18. Гречуху  Ксенію,  вихованку  Куликівського  Центру  позашкільної
освіти  Куликівської  селищної  ради  Чернігівського  району  Чернігівської
області.

19. Григор  Ксенію,  вихованку  комунальної  організації  (установа,
заклад) «Шостинська міська станція юних натуралістів» Шостинської міської
ради Сумської області.

20. Данько Микиту, учня  8  класу, вихованця  гуртка  «Флористика  та
фітодизайн»  Сєвєродонецького  міського  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді.



21. Дементьєву  Жанну,  ученицю  7  класу  комунального  закладу
«Петрівське  навчально-виховне  об’єднання  «загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів  –  гімназія»  Петрівської  селищної  ради  Олександрійського  району
Кіровоградської області.

22. Дідуха  Дмитра,  учня  9  класу  Овідіопольського закладу  загальної
середньої освіти Овідіопольської селищної ради Одеської області.

23. Дмитрук Анастасію, вихованку Комунального закладу «Харківський
обласний  Палац  дитячої  та  юнацької  творчості»,  ученицю  9-А  класу
Красноградського  ліцею  №  5  Красноградської  міської  ради  Харківської
області.

24. Драган Евеліну, ученицю 10-А класу Лужанського опорного закладу
загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  імені  Василя  Орелецького
Чернівецької області.

25. Думан  Аліну,  вихованку  гуртка  «Міська  рада  дітей  Переяслава»
Переяславського  Будинку  художньої  творчості  дітей,  юнацтва  та  молоді
Київської області.

26. Дурачевську  Валерію,  вихованку  Комунального  закладу
«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості», ученицю 9-А
класу Красноградського ліцею № 5 Красноградської міської ради Харківської
області.

27. Єфанову  Єлизавету,  ученицю  9  класу  Овідіопольського  закладу
загальної середньої освіти Овідіопольської селищної ради Одеської області.

28. Жовтоножука Андрія, учня 6 класу, вихованця Вінницької обласної
станції юних натуралістів.

29. Завгородню Діану, ученицю 9 класу Комунального закладу освіти
«Павлоградська  загальноосвітня  школа  №  15»  м.  Павлограда
Дніпропетровської області.

30. Зелінську Крістіну, ученицю 9 класу Хорошівського ліцею № 2 смт.
Хорошіва Житомирської області.

31. Івасюк  Яну, ученицю  11-А  класу  Лужанського  опорного  закладу
загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  імені  Василя  Орелецького
Чернівецької області.

32. Клока  Владислава,  вихованця  гуртка  «Міська  рада  дітей
Переяслава» Переяславського Будинку художньої творчості дітей, юнацтва та
молоді Київської області.

33. Ковальчук  Вероніку,  ученицю  4-А  класу  Шепетівської
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів № 8,  вихованку гуртка «Декоративне
птахівництво»  Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Хмельницької області.

34. Ковальчука  Олександра,  учня  7-Б  класу  Шепетівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням основ
економіки  і  правознавства,  вихованця  гуртка  «Декоративне  птахівництво»
Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості  учнівської
молоді Хмельницької області.



35. Козпоран  Валерія,  учениця  10  класу  комунального  закладу
«Петрівське  навчально-виховне  об’єднання  «загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів  –  гімназія»  Петрівської  селищної  ради  Олександрійського  району
Кіровоградської області.

36. Корявець  Романа,  вихованця  Куликівського  Центру  позашкільної
освіти  Куликівської  селищної  ради  Чернігівського  району  Чернігівської
області.

37. Косшенко Вікторію, ученицю 9 класу Хорошівського ліцею № 2 смт.
Хорошіва Житомирської області.

38. Кохтенко Вікторію, вихованку Комунального закладу «Харківський
обласний  Палац  дитячої  та  юнацької  творчості»,  ученицю  9-А  класу
Красноградського  ліцею  №  5  Красноградської  міської  ради  Харківської
області.

39. Коцирій  Аріну, ученицю  5  класу  комунального  закладу  «Луцька
гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області».

40. Кузьму  Яна,  студента  І  курсу  Ужгородського  ВПУ  торгівлі  та
технологій харчування, вихованця гуртка «Людина і довкілля» Закарпатського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

41. Куріпку  Владиславу,  ученицю  9  класу  ліцею  №  1  м.  Кремінна,
вихованку  Луганського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді.

42. Кухаркову  Яну,  вихованку  комунальної  організації  (установа,
заклад) «Шостинська міська станція юних натуралістів» Шостинської міської
ради Сумської області.

43. Кушнарьову Ксенію,  ученицю 8 класу гімназії  № 1  м.  Кремінна,
вихованку  Луганського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді.

44. Ладну Аліну, ученицю 6 класу Мелітопольської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 4, вихованку гуртка «Біологія» комунального закладу
«Центр  позашкільної  освіти»  Мелітопольської  міської  ради  Запорізької
області.

45. Лемешко Віталіну, ученицю 8 класу, вихованку гуртка Обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді при Михайло-Ларинській
загальноосвітній  школі  І-ІІІ  ступенів  Вознесенської  селищної  ради
Миколаївської області.

46. Мазурик Софію, ученицю 7 класу Тернопільської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 10, вихованку гуртка «Юний хімік» Тернопільського
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

47. Мамотенко  Валерію,  ученицю  10  класу  Комунального  закладу
освіти  «Павлоградська  загальноосвітня  школа  №  15»  м.  Павлограда
Дніпропетровської області.

48. Мамотенко  Вікторію,  ученицю  10  класу  Комунального  закладу
освіти  «Павлоградська  загальноосвітня  школа  №  15»  м.  Павлограда
Дніпропетровської області.



49. Марченко  Альбіну,  ученицю  8  класу,  вихованку  гуртка  «Юні
рослинники»  комунального  закладу  «Запорізький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради на базі
філії  Великобілозерського  навчально-виховного  комплексу  №  1  (школа  –
дитячий  садок)  Великобілозерської  сільської  ради  Василівського  району
Запорізької області Великобілозерської загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №
3.

50. Маршалко Катерину, вихованку гуртка «Дитячий екологічний рух»
Донецького  обласного  еколого-натуралістичного  центру,  ученицю  11  класу
Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Костянтинівської
міської ради Донецької області.

51. Матвійчук  Поліну, ученицю  3-Б  класу  Шепетівського  навчально-
виховного комплексу № 3 у складі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Н.
Рибака  та  ліцею з  посиленою військово-фізичною підготовкою»,  вихованку
гуртка «Школа юного акваріуміста» Шепетівського міського центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької області.

52. Метлякову  Ірину, ученицю  8  класу  Рівненської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ  ступенів № 9 Рівненської міської ради, вихованку комунального
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради.

53. Мєтьолкіну Анну, ученицю 8 класу гімназії № 7 м. Сєвєродонецька,
вихованку  Луганського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді.

54. Мороза  Дмитра,  вихованця  Куликівського  Центру  позашкільної
освіти  Куликівської  селищної  ради  Чернігівського  району  Чернігівської
області.

55. Москвічову  Анастасію,  ученицю  8  класу,  вихованку  гуртка
Обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді при Михайло-
Ларинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Вознесенської селищної ради
Миколаївської області.

56. Мушинську Ольгу, ученицю 9 класу, вихованку Вінницької обласної
станції юних натуралістів.

57. Нечипоренко  Катерину,  вихованку  гуртка  «Міська  рада  дітей
Переяслава» Переяславського Будинку художньої творчості дітей, юнацтва та
молоді Київської області.

58. Нещадима  Владислава,  учня  11  класу  Божківського  навчально-
виховного комплексу Новоселівської сільської ради Полтавської області.

59. Олійничук  Софію,  ученицю  9  класу  Овідіопольського  закладу
загальної середньої освіти Овідіопольської селищної ради Одеської області.

60. Олянюка  Максима,  учня  9  класу  комунального  закладу
«Кам’янсько-Дніпровський  навчально-виховний  комплекс»  Кам’янсько-
Дніпровської міської ради Василівського району Запорізької області.

61. Орлецького Андрія, учня 7-А класу Лужанського опорного закладу
загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  імені  Василя  Орелецького
Чернівецької області.



62. Островську Валерію, вихованку гуртка «Дитячий екологічний рух»
Донецького  обласного  еколого-натуралістичного  центру,  ученицю  9  класу
Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Костянтинівської
міської ради Донецької області.

63. Панченко Вероніку, вихованку Куликівського Центру позашкільної
освіти  Куликівської  селищної  ради  Чернігівського  району  Чернігівської
області.

64. Перебейнос Катерину, ученицю 3-Б класу Шепетівського навчально-
виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І–ІІІ  ступенів  –  гімназія»,
вихованку гуртка «Декоративне птахівництво» Шепетівського міського центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької області.

65. Пилипишина  Владислава,  учня  8  класу  Тернопільської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Володимира Вихруща з поглибленим
вивченням іноземних мов,  вихованця гуртка «Юний хімік» Тернопільського
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

66. Плошенко  Єлизавету,  ученицю  10  класу  Комунального  закладу
освіти  «Павлоградська  загальноосвітня  школа  №  15»  м.  Павлограда
Дніпропетровської області.

67. Повханич Марину, ученицю 8-Б класу загальноосвітньої школи № 2,
вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі»  Закарпатського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.

68. Похтель  Ганну,  вихованку  комунальної  організації  (установа,
заклад) «Шостинська міська станція юних натуралістів» Шостинської міської
ради Сумської області.

69. Раченко Крістіну, ученицю 9 класу Хорошівського ліцею № 2 смт.
Хорошіва Житомирської області.

70. Реділу  Софію,  ученицю  8  класу  Рівненської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ  ступенів № 9 Рівненської міської ради, вихованку комунального
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради.

71. Романченко  Артема,  вихованця  гуртка  «Юні  зоологи»
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

72. Рудницьку Ірину, вихованку гуртка «Міська рада дітей Переяслава»
Переяславського  Будинку  художньої  творчості  дітей,  юнацтва  та  молоді
Київської області.

73. Садову  Аліну,  ученицю  10  класу,  вихованку  гуртка  Обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді при Михайло-Ларинській
загальноосвітній  школі  І-ІІІ  ступенів  Вознесенської  селищної  ради
Миколаївської області.

74. Сайко  Дарину,  ученицю  11  класу  Луганської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Петрівської  селищної  ради  Олександрійського  району
Кіровоградської області.

75. Семенишину Лідію, ученицю 3-Б класу Шепетівського навчально-
виховного комплексу № 1 у складі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів та
ліцей ім. Героя України М. Дзявульського», вихованку гуртка «Писанкарство»



Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості  учнівської
молоді Хмельницької області.

76. Середу  Тетяну,  ученицю  8  класу  Рівненської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ  ступенів № 9 Рівненської міської ради, вихованку комунального
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради.

77. Сірук Соломію, ученицю 6-Б класу Комунального закладу «Луцька
загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів № 12 Луцької  міської  ради Волинської
області».

78. Славич Єлизавету, вихованку Комунального закладу «Харківський
обласний  Палац  дитячої  та  юнацької  творчості»,  ученицю  9-А  класу
Красноградського  ліцею  №  5  Красноградської  міської  ради  Харківської
області.

79. Славич  Яну,  ученицю  7  класу  Тернопільської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 10, вихованку гуртка «Юний хімік» Тернопільського
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

80. Смолянкіну Уляну, вихованку Комунального закладу «Харківський
обласний  Палац  дитячої  та  юнацької  творчості»,  ученицю  10-Б  класу
Красноградського  ліцею  №  5  Красноградської  міської  ради  Харківської
області.

81. Соколик Єлизавету, ученицю 8 класу, вихованку гуртка Обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді при Михайло-Ларинській
загальноосвітній  школі  І-ІІІ  ступенів  Вознесенської  селищної  ради
Миколаївської області.

82. Старченко Дану, ученицю 5 класу, вихованку Вінницької обласної
станції юних натуралістів.

83. Стегній Аліну, вихованку комунальної організації (установа, заклад)
«Шостинська  міська  станція  юних  натуралістів»  Шостинської  міської  ради
Сумської області.

84. Стоялівську Дарину, ученицю 8 класу Рівненської загальноосвітньої
школи І-ІІІ  ступенів № 9 Рівненської міської ради, вихованку комунального
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради.

85. Супрун  Дар’ю,  ученицю  5  класу,  вихованку  гуртка  «Юні
рослинники»  комунального  закладу  «Запорізький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради на базі
філії  Великобілозерського  навчально-виховного  комплексу  №  1  (школа  –
дитячий  садок)  Великобілозерської  сільської  ради  Василівського  району
Запорізької  області  Великобілозерської  загальноосвітня  школа І-ІІ  ступенів  
№ 3.

86. Трум Юлію, ученицю 10 класу Овідіопольського закладу загальної
середньої освіти Овідіопольської селищної ради Одеської області.

87. Уланова Віталія,  учня  9  класу комунального закладу  «Петрівське
навчально-виховне  об’єднання  «загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –
гімназія»  Петрівської  селищної  ради  Олександрійського  району
Кіровоградської області.



88. Ус  Тетяну,  вихованку  комунальної  організації  (установа,  заклад)
«Шостинська  міська  станція  юних  натуралістів»  Шостинської  міської  ради
Сумської області.

89. Філіп  Лілію,  вихованку  гуртка  «Дитячий  екологічний  рух»
Донецького  обласного  еколого-натуралістичного  центру,  ученицю  11  класу
Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Костянтинівської
міської ради Донецької області.

90. Цетєна Олександра, учня 8-Б класу загальноосвітньої школи № 6,
вихованця  гуртка  «Юні  квітникарі»  Закарпатського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.

91. Шахбазян Каріну, ученицю 9 класу Хорошівського ліцею № 2 смт.
Хорошіва Житомирської області.

92. Шахрай  Ольгу,  ученицю  8  класу  Рівненської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ  ступенів № 9 Рівненської міської ради, вихованку комунального
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради.

93. Шилова Богдана,  учня 11-А класу Лужанського опорного закладу
загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  імені  Василя  Орелецького
Чернівецької області.

94. Шолом  Ангеліну,  ученицю  9-А  класу  Комунального  закладу
«Луцька  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  20  Луцької  міської  ради
Волинської області».

95. Штурмака Артура, учня 9 класу Луганської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  Петрівської  селищної  ради  Олександрійського  району
Кіровоградської області.

96. Щигляк  Софію,  вихованку  Куликівського  Центру  позашкільної
освіти  Куликівської  селищної  ради  Чернігівського  району  Чернігівської
області.

97. Яковчука  Андрія,  учня  10  класу,  вихованця  Вінницької  обласної
станції юних натуралістів.

98. Якуб’яка  Іллю,  учня  6-Б  класу  Лужанського  опорного  закладу
загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  імені  Василя  Орелецького
Чернівецької області.

99. Янковського  Владислава,  учня  11  клау  Божківського  навчально-
виховного комплексу Новоселівської сільської ради Полтавської області.

100. Ярошенко  Поліну,  ученицю  7  класу,  вихованку  гуртка  «Юні
екологи»  комунального  закладу  «Запорізький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради на базі
комунального  закладу  загальної  середньої  освіти  «Кушугумська  гімназія
«Інтелект»  Кушугумської  селищної  ради  Запорізького  району  Запорізької
області.

ІI.  Надати  подяку  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді МОН України за підготовку команди до участі у зборі
Всеукраїнської  дитячої  спілки  «Дитячий  екологічний  парламент»  та  за



вагомі результати у природоохоронній та еколого-просвітницькій роботі з
учнівською молоддю керівникам учнівських делегацій:

1. Васюковій Надії  Миколаївні,  вчителю біології,  вчителю-методисту
Божківського навчально-виховного комплексу (опорний заклад) Новоселівської
сільської ради Полтавського району Полтавської області.

2. Гуцул Олені Анатоліївні, педагогу – організатору Овдіопольського
закладу  загальної  середньої  освіти  Овідіопольської  селищної  ради  Одеської
області.

3. Данильченко  Анні  Василівні,  керівнику  гуртка  «Дитячий
екологічний  рух»  Донецького  обласного  еколого-натуралістичного  центру,
куратору  Донецького обласного  осередку  Дитячого екологічного парламенту,
вчительці  біології  і  хімії  Костянтинівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 9 Костянтинівської міської ради Донецької області.

4. Єднорович Оксані Ярославівні,  керівнику гуртків Тернопільського
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

5. Жовтоножук Любові Яківні, методисту Вінницької обласної станції
юних натуралістів.

6. Згонник  Оксані  Вікторівні,  вчителю  математики  та  інформатики
Красноградського ліцею № 5 Красноградської міської ради Харківської області.

7. Ковальчук Альоні  Олександрівні,  керівнику гуртка  Шепетівського
міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

8. Кремінь Оксані Іванівні, завідувачці відділом організаційно-масової
роботи Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді.

9. Мамотенко Юлії Олександрівні, заступнику директора з навчально-
виховної  роботи  комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Станція
юних натуралістів» м. Павлограда Дніпропетровської області.

10. Молодиченко Катерині Дмитрівні, заступнику директора з виховної
роботи Хорошівського ліцею № 2 смт. Хорошіва Житомирської області.

11. Мужило  Віктору  Івановичу,  керівнику  гуртків  Комунальної
організації (установа, заклад) «Шостинська міська станція юних натуралістів»
Шостинської міської ради Сумської області.

12. Поповій  Інні  Олександрівні,  заступнику  директора  х  навчально-
методичної  роботи  Обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді Миколаївської області.

13. Рибалко  Оксані,  методисту  Комунального  закладу  «Луганський
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».

14. Романенко  Вікторії  Олександрівні,  завідувачці
сільськогосподарським  відділом  комунального  закладу  «Кіровоградський
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».

15. Сенічкіній Марії Петрівні, педагогу-організатору Красноградського
ліцею № 5 Красноградської міської ради Харківської області.

16. Товкун Ніні Іванівні, директору Переяславського Будинку художньої
творчості дітей, юнацтва та молоді Київської області.



17. Тройно Юлії  Сергіївні,  директору Ковчинського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Л.П. Денолович Чернігівської області.

18. Ухабатовій  Тетяні  Миколаївні,  завідувачці  екологічним  відділом
Комунального  закладу  «Запорізький  обласний  центр  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради.

19. Шехтер  Лілію,  завідувачці  організаційно-масовим  відділом
комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради
Рівненської області.

20. Шолом  Ангеліні  Федорівні,  методисту  Волинського  обласного
еколого-натуралістичного центру Волинської обласної ради Волинської області.

21. Якуб’як Галині Вікторівні,  вчителю біології  та  екології,  педагогу-
організатору  Лужанського  опорного  закладу  загальної  середньо  освіти  І-ІІІ
ступенів імені Василя Орелецького Чернівецької області.

ІII. Надати дипломи Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  МОН  України  за  перемогу  в  екологічному
юннатівському  квесті  «Юні  екологи»  у  Всеукраїнському  зборі  лідерів
Дитячого екологічного парламенту:

1. Делегації Одеської області
2. Делегації Миколаївської області
3. Делегації Луганської області
ІV.  Надати подяку Національного еколого-натуралістичного центру

Міністерства освіти і науки України представникам організацій-партнерів
за участь у роботі круглого столу Всеукраїнського збору лідерів Дитячого
екологічного  парламенту,  формування  у  вихованців  основ
екологічної культури:
1. Дикому  Євгену  Олександровичу,  екологу,  українському науковцю,

військовику,  публіцисту,  кандидату біологічних  наук,
директору Національного антарктичного наукового центру МОН України.

2. Поплавській  Олені  Сергіївні,  начальнику  інформаційно-консультаційного
відділу  Бюджетної  установи  «Методично-технологічний  центр  з
аквакультури» м. Києва.

3. Шарило Юрію Євгенійовичу, директору Бюджетної установи «Методично-
технологічний центр з аквакультури» м. Києва.

Директор                                                        Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ
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