Департамент освіти, науки та
молодіжної політики
Івано-Франківської обласної
державної адміністрації
від 12.12.2016р №684

Івано-Франківське обласне
управління лісового та
мисливського господарства
від 12.12.2016р. №50

Про підсумки проведення
обласного етапу Всеукраїнської акції
школярів та учнівської молоді
«Ліси для нащадків»
На виконання спільного наказу департаменту освіти, науки та
молодіжної політики облдержадміністрації та обласного управління лісового
та мисливського господарства від 23.03.2016 року №188, від 23.03.2016 року
№11 «Про проведення обласного етапу Всеукраїнської акції школярів та
учнівської молоді «Ліси для нащадків» впродовж березня – вересня 2016
року проведено обласний етап щорічної Всеукраїнської акції школярів та
учнівської молоді «Ліси для нащадків» (надалі - Акція).
У Акції взяли участь школярі із Богородчанського, Долинського i
Надвірнянського районів та міст Коломиї і Івано-Франківська.
Не взяли участі у Акції школярі із Верховинського, Галицького,
Городенківського, Калуського, Коломийського, Косівського, Рогатинського,
Рожнятівського, Тисменицького, Тлумацького, Снятинського районів,
Верхнянської,
Старобогородчанської,
Печеніжинської
об’єднаних
територіальних громад та міст Бурштина, Калуша, Болехова і Яремча.
Не організовано районні (міські, ОТГ) етапи у Верховинському,
Галицькому, Городенківському, Калуському, Коломийському, Косівському,
Рогатинському, Рожнятівському, Тлумацькому, Снятинському районах,
Верхнянській, Старобогородчанській та Печеніжинській ОТГ, містах
Бурштині, Калуші, Коломиї, Болехові та Яремчі.
На підставі рішення оргкомітету Акції (протокол №1 від 30.09.2016р.)
НАКАЗУЄМО:
1. Нагородити спільними грамотами департаменту освіти, науки та
молодіжної політики облдержадміністрації і обласного управління лісового
та мисливського господарства педагогів за підготовку переможців Акції
(додаток 1).
2. Директору Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради Гудзик Т.В.:

- нагородити грамотами Івано-Франківського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради
учасників – переможців Акції (додаток 2);
- нагородити грамотами Івано-Франківського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради
учнівські колективи за активну участь у Акції (додаток 3);
- скерувати матеріали переможців обласного етапу Акції до
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (м. Київ)
для участі у Всеукраїнському етапі;
- надіслати керівникам місцевих органів управління освітою аналітичну
довідку про проведення обласного етапу Всеукраїнської акції школярів та
учнівської молоді «Ліси для нащадків» (додаток 4).
3. Керівникам місцевих органів управління освітою:
Верховинської (Гуцуляк В.В.) Галицької (Матейко І.Б.), Городенківської
(Заліщук М.М.), Калуської (Савчук О.І.), Коломийської (Мартинюк І.П.),
Косівської (Козьменчук В.Я.), Рогатинської (в.о.Дуда Л.В), Рожнятівської
(Стоцький Р.Р.), Снятинської (Іванійчук У.В.), Тлумацької (Пеник В.М.),
Тисменицької (Шарабуряк С.І.) райдержадміністрацій, Верхнянської
(Климишин І.І.), Старобогородчанської (Різник О.Я.),
Печеніжинської
(Яворський М.Т.) об’єднаних територіальних громад та Бурштинської
(Томин І.С.), Яремчанської (Онутчак І.В.), Калуської (Люклян І.О.),
Коломийської (Бордун Л.Б.) і Болехівської (Сайко І.І.) міських рад до
20.12.2016 року на електронну адресу if_odencum@ukr.net (ІваноФранківський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді)
надати письмові пояснення про невиконання спільного наказу департаменту
освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації та обласного
управління лісового та мисливського господарства від 23.03.2016 р. № 188,
від 23.03.2016р. № 11 «Про проведення обласного етапу Всеукраїнської
акції школярів та учнівської молоді «Ліси для нащадків».
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора,
начальника управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної
освіти
департаменту
освіти,
науки
та
молодіжної
політики
облдержадміністрації Будзака І.В. та першого заступника начальника
обласного управління лісового та мисливського господарства Олійника Р.Р.
Директор департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації

Начальник обласного управління
лісового та мисливського
господарства

_________________В.Є.Кімакович

__________________О.І.Голубчак

Додаток 1
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від
№
Список педагогів , які підготували переможців Акції
- Васильчишин Богданна Богданівна – керівник гуртка «Юні екологи» ІваноФранківської міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської міської
ради;
- Голіней Любов Василівна – керівник учнівського лісництва, вчитель
біології Ланчинської ЗОШ І-ІІІ ст. Надвірнянської районної ради;
- Кітраль-Іванів Оксана Яківна – вчитель біології Сенечівської ЗОШ І-ІІ ст.
Долинської районної ради;
- Мартинець Любов Любомирівна – керівник гуртка «Юні лісівники»,
вчитель географії та природознавства Солотвинського НВК (загальноосвітня
школа – ліцей) Богородчанської районної ради;
- Шиян Галина Григорівна – керівник гуртка «Аматори зеленої архітектури»
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської
міської ради.

Додаток 2
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від
№
Список учасників обласного етапу – переможців Акції
- Кравецька Ірина, учениця 9 класу Сенечівської ЗОШ І-ІІ ст. Долинської
районної ради;
- Брошняк Галина, учениця 9 класу Сенечівської ЗОШ І-ІІ ст. Долинської
районної ради;
- Пикало Іванна, учениця 9 класу Сенечівської ЗОШ І-ІІ ст. Долинської
районної ради;
- Захарчук Каріна, учениця 9-Б класу, член учнівського лісництва
Ланчинської ЗОШ І-ІІІ ст. Надвірнянської районної ради;
- Муратова Марія, учениця 9-Б класу, член учнівського лісництва
Ланчинської ЗОШ І-ІІІ ст. Надвірнянської районної ради;
- Ніколенко Надія, учениця 9-Б класу, член учнівського лісництва
Ланчинської ЗОШ І-ІІІ ст. Надвірнянської районної ради;
- Рибчинська Надія, учениця 7-Б класу, член гуртка «Юні лісівники»
Солотвинського НВК (загальноосвітня школа – ліцей) Богородчанської
районної ради;
- Купчак Ольга, учениця 7-Б класу, член гуртка «Юні лісівники»
Солотвинського НВК (загальноосвітня школа – ліцей) Богородчанської
районної ради;
- Купчак Христина, учениця 7-Б класу, член гуртка «Юні лісівники»
Солотвинського НВК (загальноосвітня школа – ліцей) Богородчанської
районної ради;
- Гриців Анна, учениця 8 класу Івано-Франківського природничоматематичного ліцею, член гуртка «Аматори зеленої архітектури» ІваноФранківської міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської міської
ради;
- Васильків Марта, учениця 10 класу Івано-Франківської ЗОШ №16, член
гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції
Івано-Франківської міської ради;
- Цюпер Ольга, учениця 8 класу Івано-Франківського природничоматематичного ліцею, член гуртка «Аматори зеленої архітектури» ІваноФранківської міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської міської
ради;
- Голубчак Олександра, учениця 8 класу Івано-Франківського природничоматематичного ліцею, член гуртка «Аматори зеленої архітектури» ІваноФранківської міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської міської
ради;
- Піндус Софія, учениця 7 класу Івано-Франківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4, член
гуртка «Аматори зеленої архітектури» Івано-Франківської міської дитячої
екологічної станції Івано-Франківської міської ради.

Додаток 3
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від
№
Список учасників обласного етапу, які взяли активну участь у Акції
- Горішний Павло, учень 6 класу Чорноославської ЗОШ І-ІІІ ст., вихованець
гуртка
«Юні
лісівники»
Надвірнянського
районного
екологонатуралістичного центру для дітей та юнацтва Надвірнянської районної ради;
- Ханенко Яна, учениця 6 класу Чорноославської ЗОШ І-ІІІ ст., вихованка
гуртка
«Юні
лісівники»
Надвірнянського
районного
екологонатуралістичного центру для дітей та юнацтва Надвірнянської районної ради;
- Мельник Христина, учениця 6 класу Чорноославської ЗОШ І-ІІІ ст.,
вихованка гуртка «Юні лісівники» Надвірнянського районного екологонатуралістичного центру для дітей та юнацтва Надвірнянської районної ради;
- Дуб Христина, учениця 7-Б класу Коломийської ЗОШ І-ІІІ ст №5
Коломийської міської ради;
- Бойків Андрій, учень 7-Б класу Коломийської ЗОШ І-ІІІ ст №5
Коломийської міської ради;
- Томик Валентин, учень 7-Б класу Коломийської ЗОШ І-ІІІ ст №5
Коломийської міської ради;
- Іванус Надія, учениця 10 класу Дзвиняцької ЗОШ І-ІІІ ст. Богородчанської
районної ради;
- Волочій Людмила, учениця 10 класу Дзвиняцької ЗОШ І-ІІІ ст.
Богородчанської районної ради;
- Семенишин Христина, учениця 10 класу Дзвиняцької ЗОШ І-ІІІ ст.
Богородчанської районної ради;
- Вірстюк Володимира, учениця 8 класу, член учнівського лісництва
Порогівської ЗОШ І-ІІІ ст. Богородчанської районної ради;
- Кудлейчук Андрій, учень 10 класу, член учнівського лісництва Порогівської
ЗОШ І-ІІІ ст. Богородчанської районної ради.

Додаток 4
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від
№
Аналітична довідка
про проведення обласного етапу Всеукраїнської акції «Ліси для
нащадків»
У 2016 навчальному році в Івано-Франківській області проведено
обласний етап Всеукраїнської акції «Ліси для нащадків» (далі Акція).
Порівняно з минулим роком кількість учасників Акції зменшилась
вдвічі – із 22 учасників у 2015 році до 11 учасників у 2016 році.
До практичної природоохоронної роботи відповідно до розділів Акції
долучилися школярі із Богородчанського, Долинського i Надвірнянського
районів та міст Коломиї і Івано-Франківська. А саме:
- учнівський колектив 9 класу Сенечівської ЗОШ І-ІІ ст. Долинської
районної ради;
- 4 учнівські лісництва Богородчанського району;
- 3 учнівські лісництва Надвірнянського району;
- 2 гуртки Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції
Івано-Франківської міської ради;
- 1 гурток Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради;
- 2 гуртки Коломийського навчально-виробничого центру творчості
учнівської молоді Коломийської міської ради.
Виконуючи завдання Акції, найбільш повно та грамотно
природоохоронну роботу із збору насіння лісових деревно-чагарникових
порід, закладання шкілок, живцювання деревних порід лісу, догляду за
лісовими культурами в розсадниках та висаджування лісу висвітлили:
- учні 9 класу Сенечівської ЗОШ І-ІІ ст. Долинської районної ради;
- вихованці гуртка «Юні лісівники» Солотвинського навчальновиховного комплексу «загальноосвітня школа-ліцей» Богородчанської
районної ради;
- члени
учнівського
лісництва
Ланчинської ЗОШ І-ІІІ ст.
Надвірнянської районної ради та
- вихованці
гуртків
«Юні екологи» та «Аматори зеленої
архітектури» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції ІваноФранківської міської ради.
Порівняно з минулим роком якісно зросла і відзначається чіткістю та
ефективністю природоохоронна робота в розділах Акції школярів
Сенечівської ЗОШ І-ІІ ст. Долинської районної ради.
Відновилася і активізувалася участь членів учнівського лісництва
Ланчинської ЗОШ І-ІІІ ст. Надвірнянської районної ради у природоохоронній
роботі за розділами акції «Ліси для нащадків».

Вихованці Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції
(МДЕС) за розділами Акції працюють на НДЗД і вирощеним посадковим
матеріалом озеленяють навчальні заклади міста.
Разом з тим, оргкомітет відзначає, що не всі учасники дотримувались
умов проведення Акції. Зокрема, це стосується Зеленської ЗОШ І-ІІІ ст.
Надвірнянської районної ради, де не повністю розкрита і не підкріплена
фотофактами природоохоронна робота відповідно до розділів Акції.
Недостатньо висвітлена участь школярів Яблунської ЗОШ І-ІІІ ст.
Богородчанської районної ради у розділах Акції та інших.
Відсутні аналітичні довідки та протоколи засідання оргкомітетів із
відділів освіти Верховинської, Галицької, Городенківської, Калуської,
Косівської,
Рогатинської,
Рожнятівської
та
Тлумацької
райдержадміністрацій; Верхнянської, Старобогородчанської, Печеніжинської
об’єднаних територіальних громад; управління освіти, молоді та спорту
Коломийської райдержадміністрації, управління освіти Снятинської
райдержадміністрації, управління освіти виконавчого комітету Коломийської
міської ради та відділу освіти і науки Бурштинської міської ради.
Із відділу освіти Тисменицької райдержадміністрації до обласного
оргкомітету надійшла аналітична довідка без матеріалів, що підтверджують
участь школярів у Акції.
В.о. директора

Г.Шинкарук

