Департамент освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації

Івано-Франківське обласне
управління лісового та
мисливського господарства

НАКАЗ
Від 25.04.2019 р.

м. Івано-Франківськ

№ 289/13/

Про проведення обласного (заочного) етапу
Всеукраїнської акції школярів та
учнівської молоді «Ліси для нащадків»

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України
від 21.11.2018 р. № 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 закладів позашкільної
освіти на 2019 рік», плану роботи НЕНЦУМ на 2019 рік, з метою виховання
юного господаря, здатного працювати в умовах ринкової економіки,
формування творчої та працелюбної особистості, економічної і екологічної
культури учнів
НАКАЗУЄМО:
1. Провести у вересні 2019 року обласний (заочний) етап
Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді «Ліси для нащадків»
(далі – Акція).
2. Затвердити склад обласного оргкомітету Акції (додаток 1).
3. Керівникам
місцевих
органів
управління
освітою
(райдержадміністрацій, міськвиконкомів, об’єднаних територіальних громад)
та державних лісогосподарських підприємств:
3.1. До 12 вересня 2019 року провести районні (міські) етапи Акції.

3.2. До 15 вересня 2019 року подати аналітичні довідки про результати
проведення районних (міських) етапів (додаток 2) та підсумкові матеріали
учасників-переможців для участі у обласному етапі Акції за адресою: 76010,
м. Івано-Франківськ, вул. Набережна ім. В. Стефаника, 34б, ІваноФранківський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.
4. Керівникам місцевих органів управління освітою об’єднаних
територіальних громад забезпечити участь здобувачів освіти закладів
загальної середньої та позашкільної освіти у районному (міському) етапі
Акції у складі районів та міст за територіальним принципом.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора
департаменту – начальника управління освіти і науки департаменту освіти,
науки та молодіжної політики облдержадміністрації І. Гаврилюка та
заступника начальника обласного управління лісового та мисливського
господарства О. Ярошика.

Директор департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
Івано-Франківської
облдержадміністрації
___________Віктор Кімакович

Начальник Івано-Франківського
обласного управління лісового
та мисливського господарства
___________ Руслан Осташук

Додаток 1
до наказу
від 25.04.2019 р. № 289/13

Склад оргкомітету
з підготовки та проведення обласного (заочного) етапу
Всеукраїнської акції «Ліси для нащадків»

1. Гудзик Тамара Василівна, директор Івано-Франківського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді – співголова оргкомітету;
2. Мельник Костянтин Васильович, головний спеціаліст ІваноФранківського обласного управління лісового та мисливського господарства –
співголова оргкомітету;
3. Грабівчук Мирослава Володимирівна, завідувач відділу екології
Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді, секретар оргкомітету.
Члени оргкомітету:
1. Вівчарук Леся Дмитрівна, методист відділу біології ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
2. Долинська Віта Вікторівна, головний спеціаліст відділу
позашкільної освіти та роботи з інтернатними закладами управління освіти і
науки
департаменту
освіти,
науки
та
молодіжної
політики
облдержадміністрації;
3. Маліборська Людмила Павлівна, завідувач відділу організаційномасової роботи Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді;
4. Мартинюк Леся Дмитрівна, методист відділу екології ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
5. Мельничук Геннадій Олександрович, головний спеціаліст відділу
охорони, захисту лісу і мисливства Івано-Франківського обласного управління
лісового та мисливського господарства.

Додаток 2
до наказу
від 25.04.2019 р. № 289/13

Аналітична довідка, складена за підсумками районного (міського) етапу
Всеукраїнської акції «Ліси для нащадків» має містити наступне:


Таблицю за формою:

К-ть ЗЗСО у районі
(місті), територіальна
приналежність до
державного
лісогосподарського
підприємства (назва)

К-ть ЗЗСО,
що взяли
участь в
Акції

К-ть
учасників
Акції

Інформація про переможців Акції
(з підсумкового наказу)

 Аналітичну частину, де провести порівняльний аналіз (порівняти з
минулим роком):
- активності закладів освіти щодо участі, кількості учасників, якості
поданих
матеріалів,
співпраці
з
державними
лісогосподарськими
підприємствами у виконанні розділів Акції, обґрунтування того, чи досягнута
мета та чи виконані завдання Акції;
- активності та участі державних лісогосподарських підприємств у
Акції.

