
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел./факс (044) 287 89 14, 287 82 12 Е-mail: ukrpto@i.ua 

 

від _04.03.2019_ № _3-212_ 

На № _________ від ______ 

Департаменти (управління) освіти і 

науки обласних, Київської міської 

державних адміністрацій 
 

Про проведення фінального етапу 

Всеукраїнського юннатівського 

природоохоронного руху «Зелена естафета»  
 

Шановні колеги! 
 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними напрямами 

позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства від 21.11.2018 №1292, з 9 до 

11 квітня ц.р. у м. Черкаси Національним еколого-натуралістичним центром учнівської 

молоді спільно з Черкаським обласним центром роботи з обдарованими дітьми буде 

проведений фінальний етап Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху 

«Зелена естафета». Положення про захід розміщено за посиланням: 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/VR-ZE.pdf. 

До участі у фіналі запрошуються команди закладів освіти – переможці                              

І етапу естафети. До складу команди входять до 5 осіб: 1 керівник і 4 учасники: 2 учні 

закладів загальної середньої освіти та 2 вихованці закладів позашкільної освіти. Вікова 

категорія учасників: 12-14 років. 

Заїзд і реєстрація учасників – 9 квітня до 12.00 год. за адресою: м. Черкаси, 

вул. Смілянська, 144 (готель «Нива»). Проїзд від залізничного вокзалу: маршрутним 

таксі №№ 26, 28 до зупинки «Фермерський ринок».  

Для належної організації зустрічі команд просимо до 21 березня повідомити 

оргкомітету час прибуття, номер потяга, вагона або автобуса, а також надіслати заявку 

(форма додається) та інформаційний звіт про проведену природоохоронну роботу 

учасників фіналу на електронну адресу: obdarovaniditu@ukr.net. 

Від’їзд учасників – 11 квітня після 14:00 год. Керівників команд просимо 

завчасно придбати квитки на зворотний шлях. 

Збереження життя та здоров’я учасників і своєчасне оформлення документів 

щодо участі в заході забезпечують супроводжуючі особи. 

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що відряджає. 

Детальна інформація: у м. Київ – за тел. (044)4 30-43-90 (Тамара Радченко), e-

mail: radchenko@nenc.gov.ua, у м. Черкаси – за тел. (097) 222-11-85 (Валентина 

Баданюк). 

Додаток: на 1 арк. 

 
З повагою 

Заступник директора департаменту                              К. Б. Мірошниченко 
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Алла Середницька (044) 481-32-51 

Володимир Вербицький (044) 430-02-60 
 

Додаток  

до листа МОН  

від 04.03.2019 № 3-212 

 

Заявка 

на участь у фінальному етапі 

Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху 

«Зелена естафета» 

 

1. Область _________________________. 

2. Керівник команди___________________________________________. 

3. Контактний телефон_________________________________________. 

 

Члени команди – учні закладу загальної середньої освіти: 

____________________________________________________________ 

(назва закладу) 

 
 

№ 

з/п 
П. І. Б. 

Дата 

народження 
Клас 

Домашня 

адреса 

1.     

2.     

 

 

Члени команди – вихованці закладу позашкільної освіти: 

_________________________________________________________ 

(назва закладу) 
 

№ 

з/п 
П. І. Б. 

Дата 

народження 
Гурток 

Домашня 

адреса 

1.     

2.     

 

4.Час і місце прибуття________________________________________________. 

5. Вид транспорту____________________________________________________. 

6.Час від’їзду________________________________________________________. 

7. Вид транспорту____________________________________________________. 

 


	ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

