
  
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 

 
       16.05.  2018                                         м. Дніпро    № 33 к/тм 

 
Про участь у Всеукраїнському  
юннатівському природоохоронному  
русі “Зелена естафета” 
  
 Відповідно до наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
від 02 травня 2018 року № 278/0/212-18 “Про участь у Всеукраїнському  
юннатівському природоохоронному русі “Зелена естафета”, з метою 
поширення практичної природоохоронної роботи в закладах загальної 
середньої та позашкільної освіти, залучення учнівської молоді до заходів щодо 
збереження та поліпшення стану довкілля, формування її життєвих 
компетентностей у контексті ідей сталого розвитку суспільства  
 
НАКАЗУЮ: 
 
 1. Григор’єва Д.В., завідуючого відділом біології та екології 
комунального закладу освіти    “Обласний    еколого-натуралістичного    центру    
учнівської    молоді”  (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”), призначити куратором заходу 
та відповідальним за комплектацію команди з числа вихованців закладів 
позашкільної освіти для участі у Всеукраїнському природоохоронному русі 
“Зелена естафета” (далі – Естафета) на базі комунального закладу “Черкаський 
обласний  центр  роботи  з  обдарованими  дітьми  Черкаської  обласної  ради”  
(м. Черкаси) (за згодою батьків відповідно до особистих заяв).   
 2. Відрядити команду з 21 по 25 травня 2018 року до комунального 
закладу “Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської 
обласної ради” (м. Черкаси) відповідно до списку (додаток 1). 

3. Керівником команди призначити Мамотенко Юлію Олександрівну, 
заступника директора комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів” м. Павлограда,  на яку покласти відповідальність 



за життя та здоров’я учнів в дорозі та під час проведення заходу і відрядити  
з  21  по  25  травня  2018 року  до  м. Черкаси. 

4. Керівнику команди 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. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Майбороду І.О., 
заступника директора з навчальної роботи КЗО “ОЕНЦДУМ”. 

 
 

Директор комунального закладу освіти                                          Ю.Ф. ПЕДАН 
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді”                   
 

З наказом ознайомлені: 
 
Григор’єв Д.В. 
 
Мамотенко  Ю.О. 



Додаток 1 
до наказу комунального закладу  
освіти “Обласний еколого- 
натуралістичний центр дітей та  
учнівської молоді ” 
від  16.05. 2018   № 33 к/тм 
 
 

СПИСОК 
членів команди з числа вихованців закладів позашкільної освіти  

щодо  участі у Всеукраїнському природоохоронному русі “Зелена естафета” 
 

Прізвище, 
ім’я, 

по-батькові 
Назва закладу/клас 

НІКУЛІНА 
Єлизавета 
Ігорівна 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів” м. Павлограда, учениця 8 класу 
комунального закладу “Павлоградська загальноосвітня 
школа I-III ступенів № 15” Павлоградської міської ради; 
 

СЕНКЕВИЧ 
Єлизавета 
Владиславівна 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів” м. Павлограда, учениця 8 класу 
комунального закладу “Павлоградська загальноосвітня 
школа I-III ступенів № 15” Павлоградської міської ради; 
 

Супроводжуюча особа: 
МАМОТЕНКО Юлія Олександрівна, заступник директора комунального 
позашкільного навчального закладу “Станція юних натуралістів” 
м. Павлограда. 
 
 
 
Завідувач відділу біології та екології                                       Д.В. ГРИГОР’ЄВ        
КЗО “ОЕНЦДУМ” 


