
  
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 

 
     05.07.    2019                                       м. Дніпро    № 19/01-04 

 
Про проведення літнього оздоровлення 
вихованців  закладів позашкільної освіти  
еколого-натуралістичного  напрямку 
 

На виконання наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
від 26 квітня 2019 року № 256/0/212-19 “Про організацію оздоровлення та 
відпочинку дітей влітку 2019 року”, з метою здійснення оздоровлення дітей 
пільгових категорій та вихованців закладів позашкільної еколого-
натуралістичної освіти області 

 
НАКАЗУЮ: 
 
1. Кондратьєву Т.В., методиста комунального закладу освіти “Обласний 

еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі –  
КЗО “ОЕНЦДУМ”), призначити куратором оздоровлення вихованців закладів 
позашкільної еколого-натуралістичної освіти області у дитячому закладі 
оздоровлення та відпочинку “Мрія” (далі – ДОЗ “Мрія”, Запорізька область,  
м. Бердянськ, вул. Курортна, б.69) та відповідальною за комплектацію та 
страхування  учнівської групи із числа вихованців закладів позашкільної освіти 
еколого-натуралістичного напрямку та дітей пільгових категорій (за згодою 
батьків відповідно до особистих заяв). 

2. Затвердити список учнів, що направляються в ДОЗ “Мрія”  
(додаток 1 ). 

3. Покласти відповідальність за транспортне забезпечення учнівської 
групи на адміністрацію ДОЗ “Мрія” відповідно до п. 4.3.19 Договорів КЗО 
“ОЕНЦДУМ” та ТОВ “Хартрон-Віоліс” за №    липня 2019 року та провести 
доставку учасників табірної зміни у зазначені терміни: 
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- 08 серпня 2019 року від КЗО “ОЕНЦДУМ” до ДОЗ “Мрія”; 
- 28 серпня 2019 року від ДОЗ “Мрія” до КЗО “ОЕНЦДУМ”. 
4. Призначити керівником учнівської групи Мізін В.В., керівника гуртка 

КЗО “ОЕНЦДУМ”, на яку покласти відповідальність за життя та здоров’я учнів 
в дорозі, та за контроль і перевірку умов розміщення і утримання учнівської 
групи під час оздоровчої зміни у ДОЗ “Мрія” (підстава: Договір, п. 4.3.3.). 

5. Бражник М.В., громадському інспектору з питань ТБ та ОП  
КЗО “ОЕНЦДУМ”, провести з учасниками заходу інструктаж з техніки 
безпеки. 

6. Семі Г.А., головному бухгалтеру, провести фінансування заходу за 
рахунок коштів КЗО “ОЕНЦДУМ” по КПКВК 0613140 “Оздоровлення та 
відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за 
рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи)” відповідно до затвердженого кошторису  
(додаток 2). 

7. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на 
Майбороду І.О., заступника директора з навчальної роботи, Кузьменко М.Б., 
заступника директора з виховної роботи КЗО “ОЕНЦДУМ”, контроль залишаю 
за собою. 
 
 
Директор комунального закладу  
освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді”      Ю.Ф. ПЕДАН 
 
 
З наказом ознайомлені: 
 
Майборода І.О. 

Кузьменко М.Б. 

Кондратьєва Т.В.   

Сема Г.А. 

Мізін В.В. 

Бражник М.В. 

 



Додаток 1 
до наказу комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” 
    05.07.   2019   № 19/01-04   

 

 
СПИСОК 

вихованців закладів позашкільної еколого-натуралістичних освіти області 
для оздоровлення за рахунок коштів обласного бюджету 

 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

учасника 
Освітній заклад/клас 

1 ГОРШКОВА 
Вероніка 
Олексіївна 
 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів” Покровського району Криворізької 
міської ради, учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Криворізька загальноосвітня школа № 62” Криворізької міської 
ради,  

2 АНДРЮЩЕНК
О Варвара  
Олексіївна 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів” Покровського району Криворізької 
міської ради, учениця 8 класу комунального закладу освіти 
“Криворізька загальноосвітня школа № 71” Криворізької міської 
ради,  

3 КРАВЧУК 
Катерина 
Сергіївна 
 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів” Покровського району Криворізької 
міської ради, учениця 8 класу комунального закладу освіти 
“Криворізька загальноосвітня школа № 121” Криворізької міської 
ради,  

4 ІТКІН 
Руслан 
Олександрович 

вихованець комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради, учень 7 
класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс 
№104”  Дніпровської міської ради,  

5 АЛБОВ 
Богдан 
Олександрович 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, учень 9 класу 
комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 76” 
Дніпровської міської ради,  

6 БОВИКІН 
Лука 
Віталійович 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, учень 3 класу 
комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа  
№ 10” Дніпровської міської ради,  

7 СІРДЮК 
Микита 
Олегович 

учень 10 класу комунального закладу “Слобожанський навчально-
виховний комплекс№1” ”Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-
ІІІ ступенів-Центр позашкільної освіти” Слобожанської селищної 
ради 

8 ОВЧАРЕНКО 
Анна 
Андріївна 
 

учениця 10 класу комунального закладу “Слобожанський навчально-
виховний комплекс №1” ”Загальноосвітня багатопрофільна школа 
ІІ-ІІІ ступенів-Центр позашкільної освіти” Слобожанської селищної 
ради 
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9 ДЕМИДЕНКО 
Кирило 
Олегович 
 

учень 10 класу комунального закладу “Слобожанський навчально-
виховний комплекс№1” ”Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-
ІІІ ступенів-Центр позашкільної освіти” Слобожанської селищної 
ради 

10 СКУБИЦЬКА 
Поліна 
Дмитрівна 
 

учениця 9 класу комунального закладу “Слобожанський навчально-
виховний комплекс№1” ”Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-
ІІІ ступенів-Центр позашкільної освіти” Слобожанської селищної 
ради 

11 БОРОВСЬКОЙ 
Микита 
Васильович 

учень 8 класу  комунального закладу “Верхньодніпровська СЗШ №3 
І-ІІІ ступенів Верхньодніпровської міської  ради 

12 СЕНКЕВИЧ 
 Єлизавета 
Владиславівна 

вихованка комунального позашкільного начального закладу 
“Станція юних натуралістів” м. Павлограда, учениця 9 класу 
Павлоградської загальноосвітьої школи І-ІІІ ступенів №15 
Павлоградської міської ради Дніпропетровської області  

13 СЕМИБОРОДА 
Катерина 
В’ячеславівна 

вихованка комунального позашкільного начального закладу 
“Станція юних натуралістів” м. Павлограда, учениця 9 класу 
Павлоградської загальноосвітьої школи І-ІІІ ступенів №15 
Павлоградської міської ради Дніпропетровської області,  

14 АНДРІЄНКО 
Каріна 
Костянтинівна 

вихованка комунального  позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів Тернівського району” Криворізької 
міської ради, учениця 7 класу комунального закладу “Криворізька 
загальноосвітня школа №116” Криворізької міської ради 

15 КОВАЛЬ 
Софія 
Романівна 
 

вихованка комунального  позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів Тернівського району” Криворізької 
міської ради, учениця 5 класу комунального закладу “Криворізька 
загальноосвітня школа №78” Криворізької міської ради  

16 ЛАРЧЕНКО 
Сергій 
Васильович 
 

вихованець комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, учень 10 класу комунального закладу 
Горянівський навчально-виховний комплекс-школа І-ІІІ ступенів- 
дошкільний навчальний заклад Дніпровської міської ради,  

17 ЧЕРНОУС 
Владислав 
Олександрович 
 

вихованець комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, учень 5 класу комунального закладу 
Горянівський навчально-виховний комплекс-школа І-ІІІ ступенів- 
дошкільний навчальний заклад Дніпровської міської ради 

18 ГРИГОР’ЄВ 
Данило 
Андрійович 
 

вихованець філії “Шафран” комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, учень 7 
класу комунального закладу “Царичанська загальноосвітня школа І- 
ІІІ ступенів” Царичанської селищної ради 

19 РУДЕНКО 
Катерина 
Андріївна 
 

вихованка філії “Шафран” комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, учениця 
3 класу комунального закладу “Царичанська загальноосвітня школа 
І- ІІІ ступенів” Царичанської селищної ради 

20 САЙЧЕНКО 
Анастасія 
Євгеніївна 

учениця 8 класу комунального закладу “Верхньодніпровська 
середня загальноосвітня школа №2 І-ІІІ ступенів 
Верхньодніпровської міської ради 

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


