
  

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 
 
       25.06.  2021                                         м. Дніпро    № 29 к/тм                        

 

Про відрядження команди 
на Всеукраїнський збір лідерів  
Дитячого екологічного парламенту 
  

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 
№ 1452 “Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за основними 
напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для 
педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2021 рік”, відповідно 
до листа Міністерства освіти і науки України директорату дошкільної, шкільної 
позашкільної та інклюзивної освіти від 02.06.2021  № 4/561-21 “Про проведення 
Всеукраїнського збору лідерів Дитячого екологічного парламенту”, з метою 
державної підтримки обдарованих і талановитих дітей, 
 
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 формування учнівської команди з числа представників 
регіональних осередків дитячих екологічних парламентів, дитячих громадських 
екологічних організацій, юнацьких секцій товариства охорони природи, 
екологічних загонів, які діють при еколого-натуралістичних центрах, станціях 
юних натуралістів для участі у Всеукраїнському зборі лідерів дитячого 
екологічного парламенту (далі – Захід) на базі Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді у м. Києві з 04 по 09 липня  
2021 року з дотриманням чинного законодавства України в частині запобігання 



 
 

2

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (за згодою батьків відповідно до 
особистих заяв) згідно списку (додаток). 
 2. Відрядити команду від Дніпропетровської області для участі у 
Всеукраїнському зборі лідерів дитячого екологічного парламенту з 04 липня  
по 09 липня 2021року до м. Києва (вул. Вишгородська, 19) відповідно до 
списку, що додається. 
 3. Призначити супроводжуючою особою учнівської команди Мамотенко 
Юлію Олександрівну, заступника директора з навчально-виховної роботи 
комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних натуралістів” 
м. Павлограда, на яку покласти відповідальність за життя та здоров’я учнів в 
дорозі, під час проведення Заходу та відрядити з 04 липня по 09 липня  
2021 року до Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді м. Києва. 

4. Супроводжуючий особі учнівської команди провести інструктаж для 
учасників заходу з техніки безпеки та охорони життєдіяльності. 
 5. Провести фінансування за рахунок сторін, що відряджають. 

6. Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти на 
заступника директора з виховної роботи КЗО “ОЕНЦДУМ” Крикун Г.В., 
контроль залишаю за собою. 
 
 
Директор комунального закладу освіти                                            Юрій ПЕДАН 
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” 
 
 
З наказом ознайомлені: 
 
Крикун Галина 
 
Григор’єв Денис 



Додаток  

до наказу комунального закладу  

освіти  “Обласний  еколого- 

натуралістичний центр дітей та  

учнівської молоді” 

від   25.06.  2021   № 29 к/тм 

 

СПИСОК 

учасників збору лідерів 

Дитячого екологічного парламенту 

 

№  

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

учасника 

Заклад освіти, клас 

1. ГОРБЕНКО  

Анастасія  

Денисівна 

вихованка комунального позашкільного навчального 

закладу “Станція юних натуралістів” м. Павлограда, 

учениця 9 класу комунального закладу освіти 

“Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

№ 15” Павлоградської міської ради; 

2. ЗАВГОРОДНЯ  

Діана  

Максимівна 

вихованка комунального позашкільного навчального 

закладу “Станція юних натуралістів” м. Павлограда, 

учениця 9 класу комунального закладу освіти 

“Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

№ 1” Павлоградської міської ради; 

3. МАМОТЕНКО  

Валерія  

Сергіївна 

вихованка комунального позашкільного навчального 

закладу “Станція юних натуралістів” м. Павлограда, 

учениця 10 класу комунального закладу освіти 

“Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

№ 15” Павлоградської міської ради; 

4. МАМОТЕНКО  

Вікторія  

Сергіївна 

вихованка комунального позашкільного навчального 

закладу “Станція юних натуралістів” м. Павлограда, 

учениця 10 класу комунального закладу освіти 

“Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

№ 15” Павлоградської міської ради; 

5. ПЛОШЕНКО  

Єлизавета  

Станіславівна 

вихованка комунального позашкільного навчального 

закладу “Станція юних натуралістів” м. Павлограда, 

учениця 10 класу комунального закладу освіти 

“Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

№ 15” Павлоградської міської ради; 

Супроводжуюча особа: МАМОТЕНКО Юлія Олександрівна, заступник 

директора з навчально-виховної роботи комунального позашкільного 

навчального закладу “Станція юних натуралістів” м. Павлограда. 

 

Завідувач відділу                                                                         Денис ГРИГОР’ЄВ 

біології та екології КЗО “ЕНЦДУМ”  


