
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ  

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

від   27.09.2021р.         № 464  

 

Про проведення міського  

етапу обласного конкурсу  

«Юні господарі землі»  
 

 

На виконання наказу департаменту освіти, науки та молодіжної політики 

облдержадміністрації від 14.09.2021р. № 278 «Про проведення обласного етапу 

конкурсу «Юні господарі землі», з метою розвитку мережі гуртків 

сільськогосподарського профілю, підвищення ефективності та якості дослідницької 

роботи, задоволення потреб здобувачів освіти у професійному самовизначенні, 

залучення їх до практичної діяльності з вирощування сільськогосподарських 

культур  

НАКАЗУЮ: 

 1. Провести 05.10.2021р. (о 14:30) міський етап обласного конкурсу «Юні 

господарі землі» (дистанційно) серед закладів освіти Івано-Франківської міської 

територіальної громади на базі Івано-Франківської МДЕС. 

 2. Директору МДЕС Г.Левицькій забезпечити: 

 2.1. Належні умови для роботи журі І етапу конкурсу. 

 2.2. Дотримання вимог постанови КМУ від 09.12.2020р. № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України ГРХ СOVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (зі змінами).  

 2.3. Забезпечити висвітлення ходу та підсумків проведення міського етапу 

Конкурсу на інформаційному сайті  Департаменту освіти та науки, МДЕС та 

місцевих засобах масової інформації. 

 3. Затвердити склад оргкомітету журі (додаток 1) міського етапу Конкурсу. 

 4. Керівникам закладів освіти Івано-Франківської ОТГ: 

 4.1. Залучити вихованців закладу до участі у міському етапі конкурсу, 

надіславши на адресу МДЕС (ifmdes@gmail.com) до 04.10.2021р. відповідно до 

методичних рекомендацій (додаток 2) конкурсні роботи, заявку та підсумкові 

накази.                                             . 

  5. Нагородити переможців конкурсу Дипломами, а вчителів, що підготували 

переможців, Грамотами Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської 

ради. 

 6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора 

Департаменту освіти та науки Маріанну Смаль. 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки     Ігор Максимчук 

І.Валько, 53-56-65 



Додаток 1 до наказу  

Департаменту освіти та науки  

від  27.09.2021р.   № 464   

 

 

Склад 

журі з проведення міського етапу обласного конкурсу 

 «Юні господарі землі» 

 

Смаль Маріанна Василівна - заступник директора Департаменту освіти та  

     науки Івано-Франківської міської ради, голова  

     журі; 

Ревчук Василь Іванович - начальник управління позашкільної освіти,  

     заступник голови журі; 

Левицька Ганна Василівна - директор Івано-Франківської МДЕС,   

Бойко Ольга Мирославівна - методист МДЕС  

Валько Ігор Богданович - головний спеціаліст Департаменту освіти та  

     науки з питань виховної роботи та позашкільної 

     освіти; 

Кириченко Тарас Борисович - головний спеціаліст Департаменту освіти та  

     науки; 

Скакальська  Аліна  Михайлівна – консультант ЦПРПП. 

 

 

 

 

 

 Директор Департаменту освіти та науки   Ігор Максимчук 
 

 

 

 


