
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

14 травня 2020__ року                     Старокостянтинів                      № ____142/2020-р____ 

 

 

Про участь у І етапі щорічного обласного 

заочного конкурсу «Природа України 

очима дітей Хмельниччини» 

 

 

З метою формування екологічної культури, розвитку естетичних здібностей 

засобами художньої творчості, популяризації природоохоронної роботи, 

сприяння розвитку екологічної освіти та поширення екологічних знань, 

залучення уваги учнівської молоді  до дбайливого ставлення до навколишнього 

середовища, згідно з наказом Департаменту природних ресурсів та екології 

Хмельницької обласної державної адміністрації та Департаменту освіти і науки 

Хмельницької обласної державної адміністрації від 14 травня 2019 року                          

№ 28-н/231-од «Про щорічний обласний заочний конкурс «Природа України 

очима дітей Хмельниччини», зареєстрованого в Головному територіальному 

управлінні юстиції у Хмельницькій області 17 травня 2019 року № 110/3477, 

керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Управлінню освіти виконавчого комітету міської ради (Анатолій 

ПАСІЧНИК): 

1) забезпечити участь школярів та учнівської молоді у проведенні І етапу 

щорічного обласного заочного конкурсу «Природа України очима дітей 

Хмельниччини» з 20 по 23 травня 2020 року; 

2) інформувати керівників навчальних закладів про проведення конкурсу у 

формі віддаленої роботи, з дотриманням заборон щодо проведення масових 

заходів з метою недопущення поширення коронавірусної хвороби COVID-19. 

 

2. Затвердити склад журі з проведення І етапу щорічного обласного 

заочного конкурсу «Природа України очима дітей Хмельниччини» згідно з 

додатком. 

 

3. Відділу з питань охорони, раціонального використання природних 

ресурсів та благоустрою виконавчого комітету міської ради (Вікторія 

ШЕВЧУК): 
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1) оприлюднити умови конкурсу через засоби масової інформації 

(інформаційно-аналітичний тижневик «Наше місто», міське радіомовлення, 

офіційний вебсайт Старокостянтинівської міської ради, офіційний сайт 

управління освіти виконавчого комітету міської ради) до 15 травня 2020 року; 

2) направити роботи переможців І етапу конкурсу до Департаменту 

природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації 

для участі у ІІ етапі конкурсу до 24 травня 2020 року. 

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Володимира БОГАЧУКА. 

 

 

 

Міський голова                            підпис                                Микола МЕЛЬНИЧУК



Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

14 травня 2020 року № 142/2020-р 

 

 

Склад журі 

І етапу щорічного обласного заочного конкурсу 

«Природа України очима дітей Хмельниччини» 

 

БОГАЧУК 

Володимир Васильович   

- перший заступник міського голови, голова 

журі; 

 

РИБАК 

Лариса Володимирівна 

- головний спеціаліст відділу з питань 

охорони, раціонального використання 

природних ресурсів та благоустрою 

виконавчого комітету міської ради, секретар 

журі; 

 

ГОРБАЧ 

Олена Володимирівна 

- головний спеціаліст управління освіти 

виконавчого комітету міської ради; 

 

МЕЛЬНИК  

Віра Іванівна 

- завідувач відділу мистецьких закладів 

управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

 

МОРОЗ  

Ірина Миколаївна 

- головний спеціаліст відділу з питань 

охорони, раціонального використання 

природних ресурсів та благоустрою 

виконавчого комітету міської ради; 

 

ТУРБАН 

Володимир Ілліч 

- директор міської станції юних техніків 

управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

 

ХАЦАЮК  

Павло Володимирович 

- директор дитячої художньої школи 

управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

 

ШЕРСТОБІТОВА  

Лариса Володимирівна 

- директор міського центру дитячої та 

юнацької творчості управління освіти 

виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами                             підпис                             Валентина ЯНЗЮК 


