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КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ 

«ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 
 ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» 

 
НАКАЗ 

 
     23.05.    2019                                    м. Дніпро    № 30 к/тма 

 
Про відрядження команди 
для участі у Всеукраїнському 
експедиційно-польовому зборі 
команд юних ботаніків 
 

На  виконання  наказу  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 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”, відповідно до листа 
Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2019 року № 1/9-250 “Про 
проведення VІІІ Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юних 
ботаніків”, з метою визначення рівня практичної підготовки вихованців 
позашкільних навчальних закладів, організації їх участі у всеукраїнських і 
міжнародних заходах, виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей 
та учнівської молоді 
 
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 із числа учасників науково-
дослідних експедицій, ботанічних практик, екскурсій з практичним досвідом 
роботи з ботаніки, екології, дендрології та зеленої архітектури для участі  
у VIII Всеукраїнському експедиційно-польовому зборі команд юних ботаніків  
(далі – Збір) у м. Запоріжжя, на базі біостанції-профілакторію Запорізького   



 2
національного  університету  з  28  по 30 травня  2019  року  (за згодою батьків 
відповідно до особистих заяв).    

2. Відрядити  команду  учасників  Збору з  28  по 30  травня  2019  року  
до м. Запоріжжя (заїзд команди за адресою: острів Хортиця, біостанція-
профілакторій Запорізького національного  університету), відповідно до списку  
(додаток 1). 

3. Призначити супроводжуючою особою команди Горєлову Тетяну 
Володимирівну, керівника гуртка комунального закладу “Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської ради,  на яку покласти відповідальність за життя та 
здоров’я   учнів    у    дорозі,    під   час    проведення    заходу    та    відрядити  
з 28 по 30 травня 2019 року до м. Запоріжжя.   

4. 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).  

5. Координацію роботи щодо виконання 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 ознайомленні: 
 
Григор’єв Д.В. 

Горєлова Т.В. 



Додаток 1 
до наказу комунального закладу  
освіти “Обласний еколого- 
натуралістичний центр 
 дітей та учнівської молоді” 
 від   23.05.  2019   № 30 к/тм          
 
 

СПИСОК 
учасників Всеукраїнського експедиційно-польового збору  

команд юних ботаніків 
 

№  
з/п 

Прізвище,ім’я, по-
батькові учасника Заклад освіти, клас 

1 БАССАРАБ  
Ангеліна 
Романівна 

вихованка комунального закладу “Дитячий 
екологічний центр” Кам’янської міської ради, 
учениця 10 класу комунального закладу “Ліцей  
№ 13” Кам’янської міської ради; 
 

2 ЗАДОРОЖНА  
Катерина  
Євгенівна 

вихованка комунального закладу “Дитячий 
екологічний центр” Кам’янської міської ради, 
учениця 10 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 5 ім. Г. Романової” 
Кам’янської міської ради; 
 

3 КОРОЛЬОВА  
Поліна 
Юріївна 

вихованка комунального закладу “Дитячий 
екологічний центр” Кам’янської міської ради, 
учениця 8 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 32” Кам’янської міської 
ради; 
 

Супроводжуюча особа: ГОРЄЛОВА Тетяна Володимирівна, керівник гуртка 
комунального закладу “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради 
 
 
 
 
Завідувач відділу біології та екології                                           Д.В. ГРИГОР’ЄВ 
КЗО  “ОЕНЦДУМ” 


