
  
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 

 
        27.05.     2019                                    м. Дніпро    № 33 к/тм 

 
Про відрядження делегації учнів  
на Всеукраїнський юнацький фестиваль  
“В об’єктиві натураліста” 
 

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
від 11 лютого 2019 року № 74/0/212-19 “Про підсумки проведення обласного 
(заочного) етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю “В об’єктиві 
натураліста”,    керуючись    листом   Міністерства   освіти   і    науки    України  
від 07 травня 2019 року № 6/80-19 “Про проведення фінального етапу 
Всеукраїнського   юнацького   фестивалю   “В об’єктиві  натураліста  –  2019”,  
з метою покращення стану довкілля й активізації роботи молоді щодо 
вирішення екологічних проблем  у своїх регіонах 
 
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 учнівської делегації з числа переможців 
обласного (заочного) етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю “В об’єктиві 
натураліста” (за згодою батьків відповідно до особистих заяв). 

2. Відрядити делегацію від Дніпропетровської області для участі у 
Всеукраїнському    юнацькому    фестивалі    “В  об’єктиві   натураліста – 2019”,  
з 03 по 07 червня 2019 року до Миколаївського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді  (м. Миколаїв)  (додаток 1).  

3. Призначити керівником учнівської делегації Герасименко Любов 
Іванівну, керівника студії аудіовізуальних мистецтв комунального 
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позашкільного навчального закладу “Центр науково-технічної творчості 
учнівської молоді” Новомосковського району, на яку покласти  
відповідальність  за  життя  та  здоров’я  учнів  в  дорозі, під   час  проведення 
заходу  та відрядити з 03 по 07 червня 2019 року до м. Миколаїв   

4. Керівнику учнівської делегації 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 виконання цього наказу покласти на заступника директора 
з навчальної роботи КЗО “ОЕНЦДУМ”  Майбороду І.О. 

 
 

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

З наказом ознайомлені: 
 
Калашникова Н.Д. 
 
Герасименко Л.І. 



Додаток  1 
до наказу комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” 
від  27.05.   2019    № 33 к/тм            

 
СПИСОК 

учасників  фінального етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю 
 “В об’єктиві натураліста” 

 
№ 
з/п 

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

1. МІЩЕНКО 
Софія 
Іванівна 

учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Знаменівський заклад загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів № 2” Піщанської сільської  
ради Новомосковського району, вихованка 
студії “Пролісок” комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр науково-технічної 
творчості учнівської молоді” 
Новомосковського району 
  2. ГОНЧАР 

Людмила  
Василівна 
 

учениця 4 класу комунального закладу освіти 
“Знаменівський заклад загальної середньої 
освіти – дошкільний заклад І-ІІІ ступенів” 
Піщанської сільської ради Новомосковського 
району, вихованка студії “Кадр” комунального 
позашкільного навчального закладу “Центр 
науково-технічної творчості учнівської молоді”  
Новомосковського району 
 

Супроводжуюча особа: 
ГЕРАСИМЕНКО Любов Іванівна, керівник студії аудіовізуальних 

мистецтв комунального позашкільного навчального заклад “Центр науково-
технічної творчості учнівської молоді ” Новомосковського району. 

 
 

 
Завідувач організаційно-масовим                                        Н.Д. КАЛАШНИКОВА 
відділом  КЗО  “ОЕНЦДУМ”  

 


