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Н А К А З 

12.12.2022 р.                                      Ужгород                                                   № 59 

Про підсумки проведення обласного 

етапу Всеукраїнської трудової акції 

„Парад квітів біля школи” 

 

Відповідно до п. 148 Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік, затвердженого  

наказом МОН України від 15.12.2021 № 1379, листа Закарпатського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді від 07.11.2022 № 214 „Про 

проведення обласного етапу Всеукраїнської трудової акції „Парад квітів біля 

школи”, наказу ЗОЕНЦ від  01.12.2022 № 58 „Про проведення обласного етапу 

Всеукраїнської трудової акції „Парад квітів біля школи” з 01 до 13 грудня 2022 

року було проведено обласний етап Всеукраїнської трудової акції „Парад квітів 

біля школи”. 

Конкурс проводився з метою активізації роботи закладів загальної 

середньої освіти щодо благоустрою та покращення стану їх зовнішнього 

озеленення; спрямування зусиль навчальних закладів на спільні практичні дії 

щодо оздоровлення навколишнього середовища та благоустрою прилеглої 

території; розвитку в учнів почуття дбайливого господаря закладу, в якому вони 

навчаються; залучення учнівської молоді до озеленення та впорядкування 

території навчальних закладів та закладів соціальної сфери; залучення дітей та 

підлітків до розробки проєктів озеленення навчальних закладів та практичне 

впровадження цих проєктів. 
На обласний етап конкурсу було представлено 3 роботи учнів із 

Мукачівського ліцею № 11 Мукачівської міської ради, Біласовицької гімназії 

Нижньоворітської сільської ради та Сасівського ЗЗСО І – ІІІ ступенів 

Мукачівського району. 

Відповідно до рішення обласного журі 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Нагородити грамотами Закарпатського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді переможців обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу: 

І місце: колектив Мукачівського ліцею № 11 Мукачівської міської ради. 

Керівник роботи Данилова Євгенія, вчитель біології; 
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ІІ місце: колектив Біласовицької гімназії Нижньоворітської сільської ради 

Мукачівського району. Керівник роботи Самусь Мар’яна Юріївна, вчитель 

біології; 

ІІІ місце: Лугош Олену, Філей Ганну, учениць 11 класу Сасівського ЗЗСО 

І – ІІІ ступенів Мукачівського району. 

 

2. Роботи переможців обласного етапу конкурсу надіслати на фінальний 

етап Всеукраїнської трудової акції „Парад квітів біля школи”. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 

з навчально-виховної та методичної роботи Кузьму В.Ю. 

 

 

 

Директор ЗОЕНЦ                                                                Олександр ГЕРЕВИЧ 
 


