
        21 жовтня 2021                                                                                          № 73

Про підсумки ІІ етапу
Всеукраїнського зльоту
учнівських виробничих бригад,
трудових аграрних об’єднань

Відповідно  до  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  від
24.11.2020  р.  №  1452  «Про  затвердження  Плану  всеукраїнських  і
міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю
на  2021  рік  за  основними  напрямами  позашкільної  освіти»,  листа
Міністерства  освіти  і  науки  України  від  28.09.2021  р.  №  4/806-21  Про
проведення ІІ етапу Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад,
трудових аграрних об’єднань», Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської  молоді  19  –  21  жовтня  2021  року у  місті  Києві  провів  ІІ  етап
Всеукраїнського зльоту учнівських  виробничих бригад,  трудових  аграрних
об’єднань закладів загальної середньої та позашкільної освіти (далі — Зліт).

Участь  у  Зльоті  взяли  команди  учнівських  виробничих  бригад,
трудових аграрних об’єднань закладів  загальної  середньої  та  позашкільної
освіти  із  13  областей  України:  Вінницької,  Волинської,  Донецької,
Житомирської,  Запорізької,  Київської,  Кіровоградської,  Одеської,
Полтавської,  Рівненської,  Сумської,  Тернопільської,  Херсонської,
Чернігівської.

Програма  Зльоту  передбачала  захист  науково-дослідницьких  робіт  у
секціях  «Овочівництво»,  «Рослинництво»  і  «Садівництво»,  де  юні  аграрії
представили результати  наукових  досліджень  у  вигляді  цікавих  доповідей,
презентацій та постерів. 

На  виставці  були  представлені  натуральні  зразки  сортів
сільськогосподарських  культур,  вирощених  учнями, звітні  матеріали  у
вигляді  банерів,  стендів,  колекцій,  альбомів,  щоденників  дослідницької



роботи, інформацій, фотографій та звітів.  Доповнювали виставку рушники,
величні короваї, хліби, вироби з рогози, соломи, снопи зернових культур.

На підставі протоколів засідань журі Зльоту 
 

НАКАЗУЮ:
І.  Нагородити  Грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді переможців та призерів виставки-презентації
«Щедрість рідної землі», проведеної у рамках ІІ етапу Всеукраїнського
зльоту учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об'єднань:
        
За зайняте І місце

1. Команду Комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних
натуралістів» (Шевцова Марія, Губко Анастасія).

За зайняте ІІ місце
1. Команду Комунального закладу «Запорізький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради
(Леонова Вікторія, Приходько Марія, Ємельянова Вікторія)

2. Команда  Комунального закладу «Центр  дитячої  творчості»  Балтської
міської  ради  Подільського району Одеської  області  (Ткач Валентина
Федорівна, Чайковська Валентина Миколаївна).

За зайняте ІІІ місце
1. Команду  Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної

творчості учнівської молоді (Гудима Лілія, Білецька Таміла).

ІІ.  Нагородити  Грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської  молоді  переможців та  призерів  відкритого творчого
звіту  учнівських  виробничих  бригад,  проведеного  у  рамках  ІІ  етапу
Всеукраїнського  зльоту  учнівських  виробничих  бригад,  трудових
аграрних об'єднань:

За зайняте І місце
1. Команду  Мар’їнської  районної  станції  юних  натуралістів  Донецької

області (Тарасенко Аліна, Омелич Вікторія, Честа Дарина).

За зайняте ІІ місце
1. Команду Глодоської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Глодоської

сільської  ради  Новоукраїнського  району  Кіровоградської  області



(Полюхович Роман, Бондаренко Кароліна, Шевченко Антон).
2. Команду  Комунального  закладу  «Станція  юних  натуралістів»

Рівненської  обласної  ради  (Ковальчук  Дарина,  Олексійчук  Аліна,
Маркова Тетяна).

3. Команду  Комунального  закладу  «Чернігівська  обласна  станція  юних
натуралістів» (Шевцова Марія, Губко Анастасія).

4. Команду  Комунального  закладу  «Ямпільська  станція  юних
натуралістів»  Ямпільської  селищної  ради  Сумської  області  (Родінка
Євгенія, Тарануха Єлизавета, Марчук Катерина).

ІІІ.  Нагородити  Грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської  молоді  переможців  та  призерів  конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів:

Секція «Рослинництво»

За зайняте І місце
1. Ситніка  Ярослава,  учня  10  класу  навчально-виховного  комплексу

«Херсонський ліцей журналістики, бізнесу і правознавства», вихованця
Херсонського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Херсонської
області.

За зайняте ІІ місце
1. Іщенко Софію, ученицю 10 класу Полтавської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської ради, вихованку гуртка «Юні
агрохіміки» Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді.

2. Табачук Анну, ученицю 11 класу Ягнятинської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Ружинської селищної ради Житомирської області.

3. Яслинського  Владислава,  учня  11  класу  Комунального  закладу
«Луцький навчально-виховний комплекс – загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів  №  7  –  природничий  ліцей»,  вихованця  гуртка  «Юні
рослинники» Волинського обласного еколого-натуралістичного центру
Волинської обласної ради.

За зайняте ІІІ місце
1. Честу  Дарину, ученицю  8  класу  Єлизаветівського  закладу  загальної

середньої  освіти,  вихованку  гуртка  «Флористика  плюс»  Мар’їнської



районної станції юних натуралістів Донецької області.
2. Родінку  Євгенію,  вихованку  Ямпільської  станції  юних  натуралістів

Ямпільської селищної ради Сумської області.
3. Бондаренко Кароліну, вихованку гуртка «Юні рослинники», ученицю 6-

А класу Глодоської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Глодоської
сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області.

4. Гудиму  Лілію,  ученицю  10  класу  Тернопільської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 13 імені Андрія Юркевича,  вихованку гуртка
«Юні  фермери»  Тернопільського  обласного  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді.

5. Білецьку Тамілу, ученицю 10 класу Тернопільської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 13 імені Андрія Юркевича,  вихованку гуртка
«Юні  фермери»  Тернопільського  обласного  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді.

Секція «Садівництво»
За зайняте І місце

1. Леонову  Вікторію,  ученицю  10  класу  Комунального  закладу
«Дніпрорудненська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  «Світоч»
Дніпрорудненської  міської  ради  Василівського  району,  вихованку
гуртка  «Юні  овочівники»  Комунального  закладу  «Запорізький
обласний центр еколого-натуралістичної творчості  учнівської молоді»
Запорізької обласної ради.

Секція «Овочівництво»
За зайняте І місце
1. Ковальчук  Дарину,  вихованку  гуртка  «Юні  ботаніки»  Комунального

закладу  «Станція  юних  натуралістів»  Рівненської  обласної  ради,
ученицю  9  класу  Бронницької  гімназії  Городоцької  сільської  ради
Рівненського району Рівненської області.

За зайняте ІІ місце
1. Мазурчак  Діану, ученицю 9-Є  класу  загальноосвітньої  школи  № 26,

вихованку  гуртка  «Присадибне  господарство»  Вінницької  обласної
станції юних натуралістів.

За зайняте ІІІ місце
1. Каденка Богдана, вихованця гуртка «Юні рослинники» Комунального

закладу  Київської  обласної  ради  «Центр  творчості  дітей  та  юнацтва



Київщини».
2. Скульського  Володимира,  вихованця  гуртка  «Юні  рослинники»

Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей
та юнацтва Київщини».

3. Шевцову Марію, вихованку гуртка «Юні квітникарі-аранжувальники»
Комунального  закладу  «Чернігівська  обласна  станція  юних
натуралістів».

4. Губко Анастасію, вихованку гуртка «Юні квітникарі-аранжувальники»
Комунального  закладу  «Чернігівська  обласна  станція  юних
натуралістів».

ІV. Надати Грамоту  Гран-прі Національного еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  команді-учаснику ІІ  етапу  Всеукраїнського
зльоту учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об'єднань:

1. Команді  Волинського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
Волинської обласної ради.

V.  Нагородити  Грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  команди  переможців  та  призерів  ІІ  етапу
Всеукраїнського  зльоту  учнівських  виробничих  бригад,  трудових
аграрних об'єднань:

За зайняте І місце
1. Команду  Комунального  закладу  «Станція  юних  натуралістів»

Рівненської  обласної  ради  (Ковальчук  Дарина,  Олексійчук  Аліна,
Маркова Тетяна).

За зайняте ІІ місце
1. Команду  Ягнятинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів

Ружинецької  селищної  ради  Житомирської  області  (Табачук  Анна,
Гаврилюк Анастасія, Дятел Ірина).

2. Команду Комунального закладу «Запорізький обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради
(Леонова Вікторія, Приходько Марія, Ємельянова Вікторія).

3. Команду Глодоської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Глодоської
сільської  ради  Новоукраїнського  району  Кіровоградської  області
(Полюхович Роман, Бондаренко Кароліна, Шевченко Антон).

4. Команду  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді (Лаврик Дар’я, Іщенко Софія).



За зайняте ІІІ місце
1. Команду  Мар’їнської  районної  станції  юних  натуралістів  Донецької

області (Тарасенко Аліна, Омелич Вікторія, Честа Дарина).
2. Команду  Комунального  закладу  Київської  обласної  ради  «Центр

творчості  дітей та  юнацтва Київщини» (Каденко Богдан,  Скульський
Володимир, Шупта Ангеліна).

3. Команду  Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді (Гудима Лілія, Білецька Таміла).

4. Команду  Херсонського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Херсонської  області  (Ситнік  Ярослав,  Серьоженко  Вікторія,  Дубов
Олексій).

5. Команду  Комунального  закладу  «Чернігівська  обласна  станція  юних
натуралістів» (Шевцова Марія, Губко Анастасія).

6. Команду Вінницької обласної станції юних натуралістів (Біньковський
Павло, Форостян Анастасія, Мазурчак Діана).

7. Команду  Комунального  закладу  «Ямпільська  станція  юних
натуралістів»  Ямпільської  селищної  ради  Сумської  області  (Родінка
Євгенія, Тарануха Єлизавета, Марчук Катерина).

VI.  Надати  Подяку  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  за  високий  професіоналізм  та  об’єктивну  оцінку
учасників  ІІ  етапу  Всеукраїнського  зльоту  учнівських  виробничих
бригад,  трудових  аграрних  об’єднань  та  проведення  майстер-класів
«Впровадження  інноваційних  технологій  в  освітній  процес  закладів
загальної середньої та позашкільної освіти»:

1. Бикіній Ніні Миколаївні, доценту кафедри агрохімії та якості продукції
рослинництва  ім.  О.І.  Душечкіна  Національного  університету
біоресурсів  і  природокористування  України,  кандидату
сільськогосподарських наук.

2. Бордюжі Надії Петрівні, доценту кафедри агрохімії та якості продукції
рослинництва  ім.  О.І.  Душечкіна  Національного  університету
біоресурсів  і  природокористування  України,  кандидату
сільськогосподарських наук.

3. Івашко  Олександру  Олександровичу,  віце-президенту  Міжнародної
академії Екології, президенту Асоціації військових учених – учасників
бойових дій.

4. Компанії «Сингента в Україні».
5. Родителеву  Вячеславу,  керівнику  підприємства  по  виготовленню



біочару «Ідеал».
6. Розуму  Володимиру  Микитовичу,  пермакультурному  екологу,  автору

«Теплі грядки розума».
7. Семенко  Ларисі  Олександрівні,  старшому  науковому  співробітнику,

доценту кафедри агрохімії  та  якості  продукції  рослинництва ім.  О.І.
Душечкіна  Національного  університету  біоресурсів  і
природокористування України, кандидату сільськогосподарських наук.

VII.  Надати  подяку  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за високий рівень
підготовки учнів до участі в ІІ етапі Всеукраїнського зльоту учнівських
виробничих  бригад,  трудових  аграрних  об’єднань  закладів  загальної
середньої та позашкільної освіти:

1. Бицько  Тетяні  Миколаївні,  методисту  Комунального  закладу
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів».

2. Голубу Сергію Миколайовичу, керівнику гуртка Волинського обласного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Волинської
обласної  ради,  доценту  Волинського  національного  університету  ім.
Лесі Українки, кандидату сільськогосподарських наук.

3. Дмітрієвій  Ірині  Леонідівні,  консультанту  Центру  професійного
розвитку  педагогічних  працівників  Мар’їнського  району  Донецької
області.

4. Козуб  Наталії  Марківні,  методисту,  керівнику  гуртка  Херсонського
центру дитячої та юнацької творчості Херсонської області.

5. Костенко  Наталії  Іванівні,  вчителю  вищої  категорії  Комунального
закладу  «Дніпрорудненська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів
«Світоч»  Дніпрорудненської  міської  ради  Василівського  району,
керівнику  гуртка  «Юні  овочівники»  Комунального  закладу
«Запорізький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді» Запорізької обласної ради.

6. Котик  Мирославі  Євгеніївні,  завідуючій  відділом  Волинського
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Волинської обласної ради.

7. Краснікову  Костянтину  Петровичу,  керівнику  гуртка  «Юні
рослинники»  Комунального  закладу  Київської  обласної  ради  «Центр
творчості дітей та юнацтва Київщини».

8. Кучі Тетяні Анатоліївні, керівнику гуртків Мар’їнської районної станції
юних натуралістів Донецької області.

9. Лаврик  Наталії  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Юні  агрохіміки»



Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді.

10. Ломанцовій Тамарі Дмитрівні, директору Мар’їнської районної станції
юних натуралістів Донецької області.

11. Ляшук  Наталії  Володимирівні,  керівнику  трудового  аграрного
об’єднання  «Юність»  опорного  закладу  загальної  середньої  освіти
«Затурцівський ліцей імені В.К. Липинського» Затурцівської сільської
ради Волинської області.

12. Цибух Оксані Василівні, керівнику гуртків Вінницької обласної станції
юних натуралістів.

13. Мороз  Євдокії  Павлівні,  методисту  Комунального  закладу  «Станція
юних натуралістів» Рівненської обласної ради.

14. Мохонько Анжелі  Анатоліївні,  керівнику  гуртка  «Юні  рослинники»,
вчителю  хімії  та  біології  Глодоської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів  Глодоської  сільської  ради  Новоукраїнського  району
Кіровоградської області.

15. Тарасенко  Марині  Володимирівні,  керівнику  гуртків  Мар’їнської
районної станції юних натуралістів Донецької області.

16. Федун  Галині  Романівні,  керівнику  гуртка  «Юні  фермери»
Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді.

17. Чехун  Ользі  Леонідівні,  заступнику  директора  ЯЯгнятинської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Ружинської  селищної  ради
Житомирської області.

VIII.  Адміністрація  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України висловлює подяку
начальникам  департаментів  (управлінь)  освіти  і  науки  обласних
державних  адміністрацій,  керівництву  закладів  позашкільної  та
загальної  середньої  освіти  за  здійснення  організаційних  заходів  щодо
забезпечення  участі  делегацій  у  ІІ  етапі  Всеукраїнського  зльоту
учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань.

          Директор НЕНЦ,
          доктор педагогічних наук,
          професор                                                                          В. В. Вербицький
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	Секція «Овочівництво»
	За зайняте І місце
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	1. Каденка Богдана, вихованця гуртка «Юні рослинники» Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини».
	2. Скульського Володимира, вихованця гуртка «Юні рослинники» Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини».
	3. Шевцову Марію, вихованку гуртка «Юні квітникарі-аранжувальники» Комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів».
	4. Губко Анастасію, вихованку гуртка «Юні квітникарі-аранжувальники» Комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів».
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	1. Команду Комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради (Ковальчук Дарина, Олексійчук Аліна, Маркова Тетяна).
	За зайняте ІІ місце
	1. Команду Ягнятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ружинецької селищної ради Житомирської області (Табачук Анна, Гаврилюк Анастасія, Дятел Ірина).
	2. Команду Комунального закладу «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради (Леонова Вікторія, Приходько Марія, Ємельянова Вікторія).
	3. Команду Глодоської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Глодоської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області (Полюхович Роман, Бондаренко Кароліна, Шевченко Антон).
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	2. Команду Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» (Каденко Богдан, Скульський Володимир, Шупта Ангеліна).
	3. Команду Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (Гудима Лілія, Білецька Таміла).
	4. Команду Херсонського центру дитячої та юнацької творчості Херсонської області (Ситнік Ярослав, Серьоженко Вікторія, Дубов Олексій).
	5. Команду Комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» (Шевцова Марія, Губко Анастасія).
	6. Команду Вінницької обласної станції юних натуралістів (Біньковський Павло, Форостян Анастасія, Мазурчак Діана).
	7. Команду Комунального закладу «Ямпільська станція юних натуралістів» Ямпільської селищної ради Сумської області (Родінка Євгенія, Тарануха Єлизавета, Марчук Катерина).
	VI. Надати Подяку Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за високий професіоналізм та об’єктивну оцінку учасників ІІ етапу Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань та проведення майстер-класів «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес закладів загальної середньої та позашкільної освіти»:
	1. Бикіній Ніні Миколаївні, доценту кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидату сільськогосподарських наук.
	2. Бордюжі Надії Петрівні, доценту кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидату сільськогосподарських наук.
	3. Івашко Олександру Олександровичу, віце-президенту Міжнародної академії Екології, президенту Асоціації військових учених – учасників бойових дій.
	4. Компанії «Сингента в Україні».
	5. Родителеву Вячеславу, керівнику підприємства по виготовленню біочару «Ідеал».
	6. Розуму Володимиру Микитовичу, пермакультурному екологу, автору «Теплі грядки розума».
	7. Семенко Ларисі Олександрівні, старшому науковому співробітнику, доценту кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидату сільськогосподарських наук.
	VII. Надати подяку Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за високий рівень підготовки учнів до участі в ІІ етапі Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань закладів загальної середньої та позашкільної освіти:
	1. Бицько Тетяні Миколаївні, методисту Комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів».
	2. Голубу Сергію Миколайовичу, керівнику гуртка Волинського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Волинської обласної ради, доценту Волинського національного університету ім. Лесі Українки, кандидату сільськогосподарських наук.
	3. Дмітрієвій Ірині Леонідівні, консультанту Центру професійного розвитку педагогічних працівників Мар’їнського району Донецької області.
	4. Козуб Наталії Марківні, методисту, керівнику гуртка Херсонського центру дитячої та юнацької творчості Херсонської області.
	5. Костенко Наталії Іванівні, вчителю вищої категорії Комунального закладу «Дніпрорудненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «Світоч» Дніпрорудненської міської ради Василівського району, керівнику гуртка «Юні овочівники» Комунального закладу «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради.
	6. Котик Мирославі Євгеніївні, завідуючій відділом Волинського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Волинської обласної ради.
	7. Краснікову Костянтину Петровичу, керівнику гуртка «Юні рослинники» Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини».
	8. Кучі Тетяні Анатоліївні, керівнику гуртків Мар’їнської районної станції юних натуралістів Донецької області.
	9. Лаврик Наталії Миколаївні, керівнику гуртка «Юні агрохіміки» Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
	10. Ломанцовій Тамарі Дмитрівні, директору Мар’їнської районної станції юних натуралістів Донецької області.
	11. Ляшук Наталії Володимирівні, керівнику трудового аграрного об’єднання «Юність» опорного закладу загальної середньої освіти «Затурцівський ліцей імені В.К. Липинського» Затурцівської сільської ради Волинської області.
	12. Цибух Оксані Василівні, керівнику гуртків Вінницької обласної станції юних натуралістів.
	13. Мороз Євдокії Павлівні, методисту Комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради.
	14. Мохонько Анжелі Анатоліївні, керівнику гуртка «Юні рослинники», вчителю хімії та біології Глодоської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Глодоської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області.
	15. Тарасенко Марині Володимирівні, керівнику гуртків Мар’їнської районної станції юних натуралістів Донецької області.
	16. Федун Галині Романівні, керівнику гуртка «Юні фермери» Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.
	17. Чехун Ользі Леонідівні, заступнику директора ЯЯгнятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ружинської селищної ради Житомирської області.
	VIII. Адміністрація Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України висловлює подяку начальникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних державних адміністрацій, керівництву закладів позашкільної та загальної середньої освіти за здійснення організаційних заходів щодо забезпечення участі делегацій у ІІ етапі Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань.

