
  
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 

 
     22.05.   2018                                           м. Дніпро    № 37 к/тм 

 
Про відрядження  
агітбригади “Екодіти” 
на Всеукраїнський конкурс  
просвіти  “Земля – наш спільний дім” 
 
 Відповідно до наказів департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 07 травня 2018 року №287/0/212-18 “Про підсумки проведення обласного 
етапу Всеукраїнського конкурсу  “Земля – наш спільний дім”, від 14 травня 
2018 року №303/0/212-18 “Про участь у Всеукраїнському конкурсі “Земля – 
наш спільний дім”, з метою підвищення рівня еколого-просвітницької та 
природоохоронної діяльності учнівських колективів екологічної просвіти  
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Калашникову Н.Д., завідуючу організаційно-масовим відділом 
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 
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти 
“Земля – наш спільний дім” (за згодою батьків відповідно до особистих заяв). 

2. Відрядити делегацію від Дніпропетровської області агітбригаду 
“Екодіти” комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа №74”  
Дніпровської міської ради, яка стала переможцем обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу  колективів   екологічної  просвіти   “Земля  –  наш 
спільний дім” з 28 по 31 травня 2018 року до Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді (м. Київ, вул. Вишгородська,19)  
(додаток 1).   
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3. Призначити керівниками учнівської групи  
Толкачову Світлану Георгіївну, заступника директора з виховної роботи 

комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 74” 
Дніпровської міської ради; 

Панфілову Дар’ю Олександрівну, практичного психолога комунального 
закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 74” Дніпровської міської ради  
на яких покласти відповідальність за життя та здоров’я учнів в дорозі та під час 
проведення   заходу,   проведення    інструктажу    з   безпеки     життєдіяльності,   
та  відрядити з 28 по 31 травня 2018 року до Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді (м. Київ, вул. Вишгородська,19)    

4. Керівникам учнівської групи  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 з навчальної роботи КЗО “ОЕНЦДУМ” Майбороду І.О. 

 
 

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

З наказом ознайомлені: 
 
Калашникова Н.Д. 
 
Толкачова С.Г. 
 
Панфілова Д.О. 



Додаток 1 
до наказу комунального 
закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді ” 
від 22.05. 2018   № 37 к/тм 

 
СПИСОК 

учасників  фінального етапу Всеукраїнського конкурсу 
 “Земля – наш спільний дім”, агітбригада “Екодіти” 

комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа №74”  
Дніпровської міської ради, яка стала переможцем обласного етапу 

 
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я  
учасника Навчальний заклад, клас 

1. 
Мосієнко 

Маргарита  
Юріївна 

 учениця 9 класу комунального закладу 
освіти     “Середня загальноосвітня школа  
№ 74”    Дніпровської міської ради; 
 

2. 
Григор 

Анастасія  
Вадимівна 

учениця 9 класу комунального закладу 
освіти “Середня загальноосвітня школа  
№ 74” Дніпровської міської ради; 
 

3. 
Турчина 

Аріна  
Денисівна 

учениця 9 класу комунального закладу освіти    
“Середня    загальноосвітня     школа № 74” 
Дніпровської міської ради; 
 

4. 
Олійник 
Віталій  

Євгенович 

учень 8 класу комунального закладу освіти     
“Середня    загальноосвітня   школа № 74” 
Дніпровської міської ради; 
 

5. 
Поривко 

Діана  
Ігорівна 

учениця   8 класу    комунального     закладу  
освіти    “Середня    загальноосвітня     школа  

  № 74” Дніпровської міської ради; 
 

6. 
Руденко 
Олексій  

Дмитрович 

учень   8   класу    комунального     закладу  
освіти    “Середня    загальноосвітня     школа  

  № 74” Дніпровської міської ради. 
 

Керівники учнівської групи:  
Толкачова Світлана Георгіївна, заступник директора з виховної роботи 

комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 74” 
Дніпровської міської ради; 

Панфілова Дар’я Олександрівна, практичний психолог комунального 
закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 74” Дніпровської міської 
ради.  

 
Завідувач відділу                                                                    Н.Д. КАЛАШНИКОВА 
організаційно-масової роботи  

 


