
Департамент екологй та Управлйння осв1ти1 науки

природних ресурсйв Черн1г1воько1 Черн1г1всЬкоТ обласно1 державноТ

обласно1 державноТ адм1н1страц11 адмйнкэтрацй

НАКАЗ

а!“‚ещё атм»2019 року м. Чернйгйв М 4491 ’ё’%

Про пйдсумки 1 (вёдбфкового/заочного)

етапу щорёчного обласного екологёчного

конкурсу «Одна планета — одне майбутнв»

Вйдповйдно до розпорядження голови Черн1г1вськоТ обласно1 державноТ

адмппстрацй в1д 21 березня 2017 року Не 146 «Про щорйчний обласний

еколойчний конкурс «Одна планета — одне майбутне», зареестрованого в

Головному територ1альному управл1нн1 юстицй у Черн1г1вськ1й област1

28 березня 2017 року за М: 29/1118 наказуемо:

1. Затвердити списки учасникйв П (закшочного/очного) етапу Конкурсу

(додатки 1, 2).

2. Управлйнню освйти 1 науки облдержадм1н1страцй 1нформувати

учасник1в П (заклюЧного/очного) етапу Конкурсу 1 в1ковоТ категорй

(додаток 1). ‘

З. Департаменту екологП та природних ресурсйв ЧернйгйвськоТ обласно1

державноТ адмйнпзтрацй йнформувати учасникйв П (заключного/очного) етапу

Конкурсу П в1ково1категорН (додаток 2).

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора

Департаменту екологН та природних ресурсйв Чернйгйвсько? обласно1

державно? адмйнйстрацй — начальника управлйння природоохоронних програм

та оцйнки впливу на довкйлля В. Новака та заступника начальника Управл1ння

осв1ти 1 науки ЧернйгйвськоТ обласно1 державноТ адм1н1страцй — начальника

вйддйлу загальноТ середнЬоТ та корекцййноТ освйти О. Соронович.

Директ п» 1 епартаменту екологН та Нанадннвтк Управлйння осв1ти 1
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Додаток 1

до спйльного наказу Департаменту

екологй та природних ресурсйв

обласно1 державноТ адм1н1страц1Т,

Управлйння освйти 1 науки обласно1

державноТ адмйшстрацй

Список учасникйв П (заключного/очного) етапу

Щорйчного обласного еколойчного конкурсу «Одна планета — одне майбутне»

1 в1ковоТ категорй (15-1 8 рокйв)

М Пр1звище‚ 1м’я Заклад осв1ти

з/п

Ном1наЦ1я «П1ВН1ЧН21 краса УкраЁни»

1. Будймйрова Дар’я Прилуцька ЗОШ 1-1П ступенйвМ 2 ПрилуцькоТ

м1ськоТ ради Черн1г1всЬкоТ област1

2. Гагйн В1ктор Печенюгйвський НВК Новгород-СйверськоТ

районноТ ради Черн1г1всЬкоТ област1

3. Демешко Ярослав Черн1г1вська спец1ал1зована загальноосвйтня

середня школа Ля 1 з поглибленим вивченням

Ёноземних мов

4. Журавльова Марина Печенюгйвський НВК Новгород-Шверсько?

районноТ ради Черн1г1вськоТ областй

5. Коленченко Анастасйя Печенюгйвський НВК Новгород-Сйверсько?

районноТ ради Чернйгйвсько? областй

6. Слабченко Анна Представник м1сько1 ради старшокласник1в

Новгород-Сйверського Центру дитячоТ та

юнацькоТ творчостй Новгород-Сйверсько? мйськоТ

ради

7. Соляр Юлйя Корюк1вська ЗОШ 1-111 Не 1 КорюкйвськоТ м1ськоТ

ради

8 . Ф1л1пенко Над1я Черняхйвський навчалЬно-виховний комплекс

«загальноосвйтнйй навчальний заклад-дошкШЬний

навчальний заклад» 1-1П ступен1в НйжинськоТ

районноТ ради Чернйгйвсько? областй

Ном1наЦ1я «Довк1лля 1 я»

1 Горох Вйкторйя

Громова Ольга

Криськйвська ЗОШ 1-1П ступен1в,

КоропсЬкоТ районноТ ради Черн1г1вськоТ област1

2. Соляр Юлйя Корюк1вська ЗОШ 1-1П ступен1в Не 1

КорюкйвськоТ мйсько? ради

Ном1нац1я «Погляд у Чисте майбутне»

1 «Берегиня» —

еколойчний загйн

Орлйвський ЗЗСО 1-1П ступенйв КуликйвськоТ

селищно1 ради

2 . Берека Катерина Корюкйвська г1мназ1я Корюкйвсько? мйськоТ ради

3 . Корх Владислав ВП НУБ1П УкраТни «Н1жинський агротехнйчний

коледж» а



1

1/

‹

к 4. Яструб Натал1я Новгород-С1верська державна г1мназ1я

1мен1К.Д. Ушинського, член гуртка «Людинай

довкйлля» Чернпйвсько? обласно1 станцй юних

натурал1ст1в

Заступник директора — начальник

управл1ння природоохоронних

програм та оц1нки впливу на

довкйлля Департаменту екологй та

природних ресурс1в ЧернйгйвськоТ

обласно1 державно1 адмйнйстрацй

о в. НОВАК

Заступник начальника

Управлйння освйти 1 науки

Черн1г1вськоТ обласно1 державноТ

адм1н1страЦИ — начальник в1дд1лу

загальноТ середньоТ та

корекцпйшо? освйти

Ёй ؐ�� согонович



Додаток 2

до спйльного наказу Департаменту

екологй та природних ресурсйв

обласно1 державно? адм1н1страЦ11,

Управлйння освйти 1 науки обласно1

державноТ адм1н1страцй

Список учасникйв П (заключного/очного) етапу

щор1чного обласного екологйчного конкурсу «Одна планета — одне майбутне»

П вйковоТ категорй (19 рокйв 1 старше)

М’ Пр1звище, 1м’я

з/п

Заклад/установа

Ном1нац1я «Довкйлля 1я »

1. Скиба Наталя Прилуцька спеЦ1ал1зована школа 1-111 ступен1в

Не 6 з поглибленим вивченням 1нформаЦ1йних

технолойй ПрилуцькоТ м1ськоТ ради Чернйгйвсько?

област1

2. Потоцька Свйтлана Нац1ональний унйверситет «Черн1г1вськии

колег1ум» 1мен1 Т.Г. Шевченка

и

3. Скиба Юрйй,

Тарасенко Юл1я,

Ляшенко Л1д1я,

Добренький Сергтй,

Прилуцький гуманйтарно-педагойчний коледж

1мен1 1.Я. Франка, клуб «Екоспектр»,

ГО «Прилуцька районна сшьськогосподарча

дорадча служба»

Кириченко Тетяна

мНо 1нац1я «Погляд у чисте майбутне»

1. Скиба Наталя Прилуцька спец1ал1зована школа 1-111 ступен1в

М 6 з поглибленим вивченням Ёнформацййних

технологйй ПрилуцькоТ мйськоТ ради Черн1г1вськоТ

област1

2. Свердлова Наталйя Нац1ональний ун1верситет «Чернйгйвський

колегйум» 1мен1 Т.Г. Шевченка

Заступник директора — начальник

управл1ння природоохоронних

програм та оцйнки впливу на

довкйлля Департаменту екологН та

природних ресурс1в Чернпйвсько?

обласно1 державноТ адм1н1страЦ1Т

Ц‚ ؐ�� в. НОВАК

Заступник начальника

Управл1ння осв1ти 1 науки

Черн1г1вськоТ обласно1 державноТ

адмйнйстрацй — начальник в1дд1лу

загальноТ середньоТ та

 ноТ осв1ти

‘ /% о. согонович


