
  
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 

 
_08.04.2019__                                           м. Дніпро    № __11/01-04__ 

 
Про проведення обласної трудової  
акції “Юннатівський ліс” та  
еколого-просвітницької екскурсії 
на базі державного підприємства  
“Обухівське лісництво” 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 15 січня 2019 року № 25/0/212-19 “Про затвердження Плану обласних та 
участі у всеукраїнських, міжнародних організаційно-масових заходах для дітей 
та учнівської молоді на 2019 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) 
та Плану семінарів-практикумів (обласних та всеукраїнських) для педагогічних 
працівників закладів позашкільної освіти на 2019 рік”, з метою виховання у 
підростаючого покоління шанобливого ставлення до природи та безпосередньої 
участі дітей та учнівської молоді у відновленні та збереженні лісових екосистем 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Іванус А.В., методиста комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі – 
КЗО “ОЕНЦДУМ”), призначити куратором заходу, відповідальною за 
організацію та проведення 10 квітня 2019 року трудової акції “Юннатівський 
ліс” та еколого-просвітницької екскурсії (далі – Акція). 

2. Призначити керівниками учнівської групи, на яких покласти 
відповідальність за життя і здоров’я дітей в дорозі та під час проведення Акції: 

-  Лапіну Ольгу Петрівну, керівника гуртка КЗО “ОЕНЦДУМ”; 
- Усенко Ірину Сергіївну, керівника гуртка за сумісництвом комунального 

позашкільного навчального закладу “Станція юних натуралістів” Дніпровської 
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міської ради, вчителя біології комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа №6” Дніпровської міської ради; 

- Хуторну Тетяну Сергіївну, керівника гуртка комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради. 

3. Затвердити список вихованців (за згодою батьків відповідно до 
особистих заяв ) та учасників Акції (додаток 1). 

4. Захід провести на орендованому транспорті Приватного підприємства 
“Автосервіс - Дніпро”, автобусом ТУР А-407 (реєстраційний номер  
АЕ 2211 АВ). 

5. Бражник М.В., громадському інспектору з техніки безпеки 
КЗО “ОЕНЦДУМ”, провести інструктаж з техніки безпеки з учасниками Акції 
 6. Семі Г.А., головному бухгалтеру, провести фінансування витрат  за 
рахунок КПКВК 0611162 “Інші програми та заходи у сфері освіти”‘ згідно з 
затвердженим кошторисом (додаток 2). 

7. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на 
заступника директора КЗО “ОЕНЦДУМ” Кузьменко М.Б., контроль за 
виконанням наказу залишаю за собою. 
 

 
Директор комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді“          Ю. Ф. ПЕДАН 
 
 
З наказом ознайомлені: 
 
Кузьменко М.Б. 
 
Іванус А.В. 
 
Сема Г.А.  
 
Бражник М.В. 
 
Лапіна О.П. 
 
Усенко І.С. 
 
Хуторна  Т.С. 
 
          
 
 



 
 
Додаток 1 
до комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” 
від __08.04.2019__2019  №  __11/01-04_____ 
 

СПИСОК 
учасників обласної трудової акції “Юннатівський ліс” та еколого-просвітницької 
екскурсії на базі комунального підприємства “Обухівське лісництво” 10.04.2019 

 
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я 
учасника Освітній заклад 

1.  ПОЛТАРАКОВ 
Максим 

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

2.  ПЕТРЕНКО 
Дмитро 

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

3.  ШЕВЧУК 
Маргарита 

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

4.  ГОЛУБЄВ  
Олександр 

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

5.  КОНДРАТЬЄВА 
Дар’я 

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

6.  КІЖЛО  
Софія 

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

7.  ПОКАЗНЄВА 
Олена  

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

8.  Супроводжуюча особа: ЛАПІНА Ольга Петрівна, керівник гуртка 
комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради; 

9.  ДЯЧИШИН 
Євгеній  

вихованець комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, учень 6 класу комунального 
закладу “Горянівський навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад” Дніпровської районної ради”; 
 

10.  ГЛАДКА  
Діана  

вихованка комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, учениця 6 класу комунального 
закладу “Горянівський навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад” Дніпровської районної ради”; 
 

11.  ЛИСЕНКО  
Каріна  
 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, учениця 8 класу комунального 
закладу “Горянівський навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад” Дніпровської районної ради”; 
 

12.  М'ЯЛО  
Ангеліна  

вихованка комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, учениця 10 класу комунального 
закладу “Горянівський навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад” Дніпровської районної ради”; 
 

13.  ЧЕРЕДНИК 
Олексій  

вихованець комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, учень 8 класу комунального 
закладу “Горянівський навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад” Дніпровської районної ради”; 
 

14.  НІКОЛАЄВ 
Олександр  

вихованець комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, учень 8 класу комунального 
закладу “Горянівський навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад” Дніпровської районної ради”; 
 

15.  ВОКАЛЬЧУК 
Олександр  

вихованець комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, учень 8 класу комунального 
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закладу “Горянівський навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад” Дніпровської районної ради”; 
 

16.  РУДЕНКО  
Даріна  
 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, учениця 9 класу комунального 
закладу “Горянівський навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад” Дніпровської районної ради”; 
 

17.  ЛИТВИН  
Тетяна  
 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, учениця 8 класу комунального 
закладу “Горянівський навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад” Дніпровської районної ради”; 
 

18.  ХАРЧЕНКО 
Діана 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, учениця 10 класу комунального 
закладу “Горянівський навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад” Дніпровської районної ради”; 
 

19.  Супроводжуюча особа: ХУТОРНА Тетяна Сергіївна, керівник гуртка 
комунального позашкільного навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради; 
 

20.  МЕНЬШАКОВА  
Анастасія   

вихованка комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради, 
учениця 7 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа № 6” Дніпровської міської ради; 
 

21.  ВЕРНІЙ  
Юлія       

вихованка комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради, 
учениця 7 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа № 6” Дніпровської міської ради; 
 

22.  СЛАВСЬКА 
Богдана     

вихованка комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради, 
учениця 7 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа № 6” Дніпровської міської ради; 
 

23.  МАСЛОВСЬКА 
Анастасія   
 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради, 
учениця 7 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа № 6” Дніпровської міської ради; 
 

24.  ШЕВЧЕНКО  
Ольга 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради, 
учениця 7 класу комунального закладу освіти “Середня 
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загальноосвітня школа № 6” Дніпровської міської ради; 
 

25.  ШИПІЛОВА  
Інеса 
 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради, 
учениця 7 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа № 6” Дніпровської міської ради; 

26.  ДИК  
Юлія  
 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради, 
учениця 7 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа № 6” Дніпровської міської ради; 
 

27.  Супроводжуюча особа: УСЕНКО Ірина Сергіївна, керівник гуртка 
комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних натуралістів” 
Дніпровської міської ради; 
 

28.  
Організатор Акції: ІВАНУС Алла Василівна, методист комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради. 
 

 
 
 
Заступник директора з виховної роботи      М.Б.КУЗЬМЕНКО 


