
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

19.10.2022 Харків № 64 

 

Про підсумки проведення  

ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

«Земля – наш спільний дім» 

 

На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 15.12.2021 р. № 1379, плану роботи Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2022 рік, 

ураховуючи лист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Міністерства освіти і науки України від 06.09.2022 № 157 «Про 

проведення Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім», з метою 

підвищення рівня еколого-просвітницької та природоохоронної діяльності 

учнівських колективів екологічної просвіти закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти, у період із 17.10.2022 по 19.10.2022 проведено у 

дистанційному форматі ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу «Земля – 

наш спільний дім» (далі – Конкурс). 

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі, 

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Визначити переможців і призерів Конкурсу (додаток 1). 

 

2. Відзначити учасників Конкурсу, які в номінаціях посіли перші, другі і 

треті місця, грамотою Комунального закладу «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості». 

 

3. Довести інформацію про результати проведення Конкурсу до відома 

керівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти Харківської 

області (додаток 2). 

Термін: до 20.10.2022 

 

4. Направити матеріали переможців Конкурсу для участі у фінальному 

етапі Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім» та організувати 

інструктивно-методичний супровід учасників. 

Термін: до 30.11.2022 
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4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи Тетяну КУРУКІНУ. 

 

 

Директор           Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
 

 

З наказом ознайомлені: Курукіна Т. І. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 1 

до наказу директора  

Комунального закладу  

«Харківський обласний Палац  

дитячої та юнацької творчості» 

від 19.10.2022 № 64 
 

Список переможців і призерів  
ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім» 

 
І місце -  учнівський 

колектив 
екологічної 
просвіти «Квітень» 
 
 

-  Красноградського ліцею № 5 
Красноградської міської ради Харківської 
області (СЛАВИЧ Єлизавета, КРЕМЕННА 
Валерія, ВАСИЛІВ Анастасія, ЩЕТІНІН 
Микита, СМОЛЯНКІНА Уляна, АСЄЄВ 
Олексій, керівники – ПОЛЯКОВА Ольга 
Петрівна, ВАСИЛІВ Галина Миколаївна) 
 

ІІ місце -  учнівський 
колектив 
екологічної 
просвіти «Лісові 
дзвіночки» 
 

-  КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«УТКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ» МЕРЕФ’ЯНСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(ДЕДІК Микита, КОВАЛЕНКО Софія, 
ЛЕГЕЗА Сергій, ПОПОВА Василина, 
ПУСТИРЬОВА Поліна, СУШКО Софія, 
керівник – ЗАВАДА Маргарита Юріївна) 
 

ІІІ 
місце 

-  учнівський 
колектив 
екологічної 
просвіти «Еколог» 
 

-  Кобзівської гімназії Наталинської сільської 
ради Красноградського району Харківської 
області (ХОРУЖЕНКО Марсіна, СІТЯЄВА 
Ніколь, СЕМАК Іван, КУЛИК Віктор, 
СІТЯЄВА Юлія, КОВЧАК Ангеліна, 
керівник – НІКАНДРОВА Олена 
Олександрівна) 
 

 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 2 

до наказу директора  

Комунального закладу  

«Харківський обласний Палац  

дитячої та юнацької творчості» 

від 19.10.2022 № 64 
 

Інформація  

про результати проведення ІІ (обласного) етапу  

Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім»  

 

На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 15.12.2021 р. № 1379, плану роботи Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2022 рік, 

ураховуючи лист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Міністерства освіти і науки України від 06.09.2022 № 157 «Про 

проведення Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім», з метою 

підвищення рівня еколого-просвітницької та природоохоронної діяльності 

учнівських колективів екологічної просвіти закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти, у період із 17.10.2022 по 19.10.2022 проведено у 

дистанційному форматі ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу «Земля – 

наш спільний дім» (далі – Конкурс). 

Тема Конкурсу у 2022 році - «Клімат змінюється. Твої дії». 

У зв’язку з воєнними бойовими діями на території Харківської області  

у Конкурсі змогли взяти участь 3 учнівські колективи екологічної просвіти: 

«Квітень» Красноградського ліцею № 5 Красноградської міської ради 

Харківської області; «Лісові дзвіночки» КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«УТКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ» МЕРЕФ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ; «Еколог» Кобзівської гімназії Наталинської сільської ради 

Красноградського району Харківської області. 

Учасники представили відеопрезентації еколого-просвітницької та 

природоохоронної діяльності учнівських колективів, відеозапис конкурсного 

виступу (що був записаний до війни) на тему «Клімат змінюється. Твої дії». 

Відповідно до рішення журі учнівський колектив екологічної просвіти 

«Квітень» Красноградського ліцею № 5 Красноградської міської ради 

Харківської області посів І місце та буде представляти Харківську область у 

фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім»  

(14 – 16 грудня 2022 року, м. Київ). 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 


