
КОБЕЛЯЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В І Д Д І Л О С В І Т И 

Н А К А З 

20.03.2017 Кобеляки №71 

Про підсумки районного етапу 
Всеукраїнського конкурсу-огляду 
екологічних агітбригад, театрів (шоу) 

На виконання Закону України «Про позашкільну освіту», відповідно до 
плану роботи Полтавського еколого - натуралістичного центру учнівської 
молоді на 2017 рік, Положення про проведення обласного етапу Всеукраїнського 
конкурсу - огляду екологічних агітбригад та екологічних театрів (шоу) 
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом 
Головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної 
адміністрації від 18 червня 2012 року № 327, зареєстрованого в Головному 
управлінні юстиції у Полтавській області 25 червня 2012 року № 77/1886, з 
метою виявлення і поширення нетрадиційних форм роботи учнівських 
колективів у русі за екологічну безпеку 20 березня 2017 року проведено 
районний етап конкурсу-огляду екологічних агітбригад, театрів (шоу) (далі-
Конкурс-огляд) в якому взяли участь 5 агітбригад загальноосвітніх навчальних 
закладів району (Бутенківської ЗОШ І-ІІІ ст. ім.Ю.П.Дольд-Михайлика, 
Кобеляцької ЗОШ І-ІІІст. №2 ім.Олеся Гончара, Кобеляцького НВК №1, 
Кобеляцької ЗОШ І-ІІ ст. № 3, Канавської ЗОШ І-ІІ ст. ) на підставі протоколу 
підсумкових результатів та рішення журі, за участь в конкурсі-огляді 
екологічних агітбригад і досягнуті успіхи 

НАКАЗУЮ: 

1. Нагородити у номінації екологічні агітбригади : 
за перше місце дипломом І ступеня відділу освіти 

райдержадміністрації екологічну агітбригаду «Дзвін» Кобеляцької ЗОШ І-ІІІ 
ст. №2 ім.Олеся Гончара; 

за друге місце дипломом II ступеня відділу освіти райдержадміністрації 
екологічну агітбригаду « Еколайф» Кобеляцького НВК №1; 

за третє місце дипломом III ступеня відділу освіти 
райдержадміністрації екологічну агітбригаду « Джерело» Кобеляцької ЗОШ 
І-ІІ ст. № 3. 
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2. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів та керівникам 
екологічних агітбригад, які взяли участь у Конкурсі-огляді, оголосити подяку. 

3. Директорам навчальних закладів, які не взяли участь у Конкурсі-огляді 
провести роботу щодо організації участі екологічних агітбригад, театрів (шоу) 
в наступному навчальному році . 

4. Для участі у зональному конкурсі-огляді направити екологічну 
агітбригаду «Дзвін» Кобеляцької ЗОШІ-ІІІ ст. №2 ім.Олеся Гончара. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на завідувача 
Кобеляцького районного методичного кабінету Мужайло А.Н. 

Начальник відділу освіти 
райдержадміністрації Н.М.Коваль 


