
  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ 

«ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 
 ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» 

 
НАКАЗ 

 
    10.05.   2018                                         м. Дніпро    № 32 к/тм 

 
Про участь у ІІ очному етапі  
Всеукраїнського молодіжного   
хакатону  “X REALITY HACK 2018” 
в рамках Всеукраїнського фестивалю 
дитячої творчості   
 
 Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 04 квітня 
2018 року №1/9-205 “Про проведення Всеукраїнського фестивалю дитячої 
творчості”, наказу Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді від 12 квітня 2018 року №39 “Про підсумки проведення заочного етапу 
Всеукраїнського Хакатону для учнівської молоді X REALITY HACK 2018”, 
керуючись    наказом    департаменту    освіти   і    науки   облдержадміністрації 
від 15 травня 2018 року №304/0/212-18 “Про участь у ІІ очному етапі 
Всеукраїнського молодіжного хакатону  “X REALITY HACK 2018” в рамках 
Всеукраїнського фестивалю дитячої творчості”, з метою пошуку та підтримки 
талановитою молоді, розвитку творчих здібностей школярів, що виявляють 
стійкий інтерес до занять наукою   
 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Майбороду І.О., заступника директора з навчальної роботи 

комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”), призначити куратором заходу 
та відповідальною за комплектацію команди учнів  з числа переможців 
відбіркового   (заочного)   етапу    Всеукраїнського    молодіжного      хакатону  
“X REALITY HACK 2018” (далі – Хакатон) для участі у ІІ очному етапі 
Хакатону, який відбудеться в рамках  Всеукраїнського  фестивалю  дитячої  
творчості  (за згодою батьків відповідно до особистих заяв)  (додаток 1).   
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2. Відрядити делегацію від Дніпропетровської області з 14 по 20 травня 
2018 року до м. Луцька Волинської області (Волинський обласний еколого-
натуралістичний центр) для участі у Всеукраїнському фестивалі  дитячої 
творчості.  

3. Призначити керівниками делегації Крикун Г.В., керівник гуртка КЗО 
“ОЕНЦДУМ” та  Мізін В.В., керівник гуртка КЗО “ОЕНЦДУМ”, на яких 
покласти відповідальність за життя і здоров’я учнів в дорозі, під час заходу, 
проведення інструктажу з техніки безпеки та охорони життєдіяльності та 
відрядити з 14 по 20 травня 2018 року до м. Луцька Волинської області 
(Волинський обласний еколого-натуралістичний центр).  

4. Керівникам делегації провести інструктаж для учасників заходу з 
техніки безпеки та охорони життєдіяльності.  

5. Семі Г.А., головному бухгалтеру, провести фінансування витрат на 
проведення заходу за рахунок  коштів КЗО “ОЕНЦДУМ”  по КПКВК 0611162 
“Інші програми та заходи у сфері освіти”, відповідно до затвердженого  
кошторису (додаток 2).  

6. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на 
заступника директора КЗО “ОЕНЦДУМ” з навчальної роботи І.О.Майбороду, 
контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 
 
Тимчасово виконуюча обов’язки                                                    Л.К. БОВИКІНА 
директора  комунального закладу  
освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді”      
 
 
З наказом ознайомлені: 
 
Крикун Г.В. 
 
Мізін В.В. 



Додаток 1 
до наказу комунального закладу  
освіти “Обласний еколого- 
натуралістичний центр  
дітей та учнівської молоді” 
    10.05.   2018  № 32 к/тм         
 

СПИСОК 
учасників Всеукраїнського молодіжного хакатону  

“X REALITY HACK 2018”,  Всеукраїнського фестивалю дитячої творчості 
 

Прізвище, 
ім’я, 

по батькові 
Назва закладу/клас 

ГАТИЛО  
Ірина Сергіївна 

учениця 10 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа №76” Дніпровської міської ради, 
вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради; 
 

ЧАБАН 
Анастасія 
Олександрівна 

учениця 10 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа №76” Дніпровської міської ради, 
вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради; 
 

АЛБОВ 
Богдан 
Олександрович 

учень 8 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа №76” Дніпровської міської ради, 
вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради; 
 

Керівники групи: 
МІЗІН Валерія Вікторівна, керівник гуртка комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради.  Відповідальна за учнівську групу. 
 

КРИКУН Галина Віталіївна, керівник гуртка комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради. Відповідальна за учнівську групу та 
оформлення методичної виставки. 
 

 
 
Заступник директора КЗО “ОЕНЦДУМ”                                 І.О. МАЙБОРОДА 
з навчальної роботи  


