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Від 12.03. 2019 р.

№ 01-21/19

Директорам
закладів позашкільної освіти
Директорам закладів загальної
середньої освіти
Про участь здобувачів освіти області
у Всеукраїнському конкурсі з
квітникарства та ландшафтного
дизайну «Квітуча Україна»
Шановні колеги!
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2018
року №1292 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівської молоддю на 2019 рік (за
основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для
педагогічних працівників позашкільної освіти на 2019 рік», «Положення про
Всеукраїнський конкурс з квітництва та ландшафтного дизайну «Квітуча
Україна» (затвердженого наказом Міністерства освіти, науки, молоді та спорту
України 25.02.2013 №197, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13
березня 2013 р. №406/22938 (положення – на сайті https://nenc.gov.ua) та
відповідно до листа Національного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді від 06 березня 2019 р. №104 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу з
квітникарства та ландшафтного дизайну «Квітуча Україна» з 15 березня по 16

травня 2019 року проводиться
Всеукраїнський конкурс з квітництва та
ландшафтного дизайну «Квітуча Україна».
Просимо Вас поширити інформацію та провести роботу по залученню
здобувачів освіти до участі у Конкурсі.
Витрати на проїзд, харчування, проживання учасників заходу здійснюється
за кошти місцевих бюджетів та джерел, не заборонених чинним законодавством.
Додаток: копія листа Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді від 06 березня 2019 р. №104 додається (додаток)
Додаток на 2 аркушах.

З повагою, директор

Кухар І.М
0969543044

Тамара Гудзик

Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ
ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
04074. Київ, Вишгородська, 19

Тел. 430-02-60, 430-43-90

e-mail: nenc@nenc.gov.ua

«06» березня 2019 р. № 104
На № ___ від ______________
Директорам
закладів позашкільної освіти
Директорам закладів загальної
середньої освіти
Про проведення Всеукраїнського
конкурсу з квітникарства та
ландшафтного дизайну
“Квітуча Україна”
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2018
року № 1292 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за
основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів
для педагогічних працівників позашкільної освіти на 2019 рік», Національний
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді з 15 березня до 16 травня ц.р.
проводить Всеукраїнський конкурс з квітникарства та ландшафтного дизайну
«Квітуча Україна» (затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 25.02.2013 № 197 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський
конкурс з квітникарства та ландшафтного дизайну «Квітуча Україна» та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.03.2013 за № 406/22938).
Положення – на сайті https://nenc.gov.ua.
Конкурс проводиться у 2 етапи: І етап – відбірковий (заочний) –
проводиться з 15 березня до 09 квітня ц.р., ІІ етап – фінальний (очний) –
проводиться з 14 по 16 травня 2019 року в м. Києві.
Для участі в І етапі конкурсу необхідно до 09 квітня 2019 року надіслати
заявку та проект озеленення території навчального закладу на електронну
адресу: cvetic@nenc.gov.ua чи nenc@nenc.gov.ua.
Журі конкурсу розглядає подані учасниками І етапу проекти клумб чи
ландшафтних композицій і визначає команди-переможці І (відбіркового) етапу
конкурсу, які братимуть участь у ІІ етапі конкурсу.
До участі в ІІ (фінальному) етапі конкурсу запрошуються командипереможці відбіркового етапу, список яких буде опубліковано на офіційному
веб-сайті НЕНЦ до 14 квітня 2019 року.
До складу команди входять до 5 осіб: до 4-х учнів закладів позашкільної
та загальної середньої освіти віком від 13 до 18 років включно та 1 керівник.

Заїзд та реєстрація учасників ІІ (фінального) етапу конкурсу – 14
травня ц.р. з 9:00 до 13:00 за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19,
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.
Проїзд від Центрального залізничного вокзалу м. Києва — тролейбусом
№ 33 або маршрутним таксі № 558 чи № 181 (18+7) до зупинки «Кінотеатр
«Кадр».
Від'їзд – 16 травня 2019 року після 14:00. Керівників команд просимо
завчасно придбати квитки на зворотний шлях.
Відповідальність за життя та здоров'я учасників несуть керівники
команд. Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації,
яка
відряджає.
Додаткову інформацію – за тел.: (044) 430-02-60, 430-04-91; e-mail:
cvetic@nenc.gov.ua; nenc@nenc.gov.ua; сайт: https://nenc.gov.ua.
Координатор заходу — Любов Штурмак, тел. 0973917619, e-mail:
cvetic@nenc.gov.ua.
Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор

В. В. Вербицький

