
  
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 

 
    12. 06.   2018                                    м. Дніпро    № 51 к/тм 

 
Про відрядження  команди 
для участі у зборі лідерів 
дитячого екологічного парламенту 

 
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 10 травня 

2018 року № 3-488 “Про проведення Всеукраїнського збору лідерів Дитячого 
екологічного парламенту та Всеукраїнських GLOBE Ігор-2018”, керуючись 
наказом   департаменту  освіти  і   науки   облдержадміністрації   від   18   січня  
2018 року №11/0/212-18 “Про затвердження Плану обласних та участі у 
всеукраїнських, міжнародних організаційно-масових заходах для дітей та 
учнівської молоді на 2018 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) та 
Плану семінарів-практикумів (обласних та всеукраїнських) для педагогічних 
працівників закладів позашкільної освіти на 2018 рік” та, з метою державної 
підтримки обдарованих і талановитих дітей  
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Григор’єва Д.В., завідувача відділу біології та екології комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”), призначити куратором заходу  
та відповідальним за комплектацію команди з числа членів дитячих 
екологічних парламентів та екологічних загонів при позашкільних еколого-
натуралістичних навчальних закладах області для участі у зборі лідерів дитячих 
екологічних парламентів  на базі Всеукраїнського профільного табору “Юннат” 
(далі – Збір лідерів)  (за згодою батьків відповідно до особистих заяв). 

2. Відрядити   команду   учасників   Збору   лідерів  з   24   по  29   червня  
2018  року  до  Національного  еколого-натуралістичного  центру   учнівської   
молоді  м. Києва (вул. Вишгородська, 19) (додаток 1). 
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3. Призначити   керівником    команди    Зотікову    Наталію     Сергіївну, 

 педагога-організатора еколого-натуралістичного центру “Енергія” навчально-
виховного комплексу “Дивосвіт” м. Жовті Води, на яку покласти 
відповідальність за життя та здоров’я учнів в дорозі та під час проведення  
заходу, проведення     інструктажу  з  техніки   безпеки   та    відрядити   з 24  по 
29  червня  2018  року  до  м. Києва (вул. Вишгородська, 19). 
 4. Керівнику  команди  провести  інструктаж  для  учасників Збору лідерів  
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 
Майбороду І.О., заступника директора з навчальної  роботи КЗО “ОЕНЦДУМ”. 
 
 
 
Тимчасово виконуюча обов’язки                                                    Л.К. БОВИКІНА 
директора комунального закладу освіти                                             
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді”      
 
 
З наказом ознайомленні: 
Григор’єв Д.В. 

Зотікова Н.С. 



Додаток 1 
до наказу комунального закладу  
освіти “Обласний  еколого- 
натуралістичний центр  
дітей та учнівської молоді” 
від  12. 06. 2018  № 51 к/тм          
 
 

СПИСОК 
членів команди з числа учнів і вихованців закладів освіти  

щодо участі у Всеукраїнському зборі лідерів 
Дитячого екологічного парламенту 

 
Прізвище, 

ім’я, 
по-батькові 

Освітній заклад/клас 

ІЩЕНКО  
Єлизавета  
Костянтинівна  

вихованка еколого-натуралістичного центру “Енергія”, 
учениця 9 класу комунального закладу освіти “Навчально-
виховний комплекс “Дивосвіт” із санаторними групами і 
класами” м. Жовті Води; 

МАЛЯРЕНКО 
Анастасія 
Юріївна 

вихованка еколого-натуралістичного центру “Енергія”, 
учениця 9 класу комунального закладу освіти “Навчально-
виховний комплекс “Дивосвіт” із санаторними групами і 
класами” м. Жовті Води; 

КУЗЬМІНА  
Діана  
Володимирівна 

вихованка еколого-натуралістичного центру “Енергія”, 
учениця 7 класу комунального закладу освіти “Навчально-
виховний комплекс “Дивосвіт” із санаторними групами і 
класами” м. Жовті Води; 

РУДЕНКО  
Сузанна  
Анатоліївна 

вихованка еколого-натуралістичного центру “Енергія”, 
учениця 9 класу комунального закладу освіти “Навчально-
виховний комплекс “Дивосвіт” із санаторними групами і 
класами” м. Жовті Води; 

Супроводжуюча особа: ЗОТІКОВА Наталія Сергіївна, педагог-організатор 
еколого-натуралістичного центру “Енергія” навчально-виховного комплексу 
“Дивосвіт” м. Жовті Води. 
 
 
 
Завідувач відділу біології та екології                                        Д.В. ГРИГОР’ЄВ 
КЗО  “ОЕНЦДУМ” 


