
  

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 
 
       09.07.  2021                                         м. Дніпро    № 37 к/тм                        

 

Про відрядження учнівської команди 
на Всеукраїнський фестиваль  
патріотичних дій 
  

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 № 4/562-21 від 02.06.2021 р.“Про 
проведення Всеукраїнського фестивалю патріотичних дій”, з метою державної 
підтримки обдарованих і талановитих дітей 
 
НАКАЗУЮ: 
 
 1. Кондратьєву Т.В., методиста комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”  
(далі-КЗО “ОЕНЦДУМ”), призначити куратором заходу та відповідальною за 
формування учнівської команди з числа вихованців закладів позашкільної 
освіти, учасників заходів патріотичного спрямування для участі у 
Всеукраїнському фестивалі патріотичних дій (далі-Фестиваль) на базі 
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді м. Києва  
з 12 по 15 липня 2021 року з дотриманням чинного законодавства України в 
частині запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (за згодою 
батьків відповідно до особистих заяв) згідно списку (додаток). 
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 2. Відрядити команду від Дніпропетровської області для участі у 
Фестивалі з 11 липня по 15 липня 2021 року до м. Києва (вул. Вишгородська, 
19) відповідно до списку. 
 3. Призначити супроводжуючою особою учнівської команди Панченко 
Світлану Вікторівну, керівника гуртка, культорганізатора комунального 
закладу “Міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Марганецької міської ради, на яку покласти відповідальність за життя та 
здоров’я учнів в дорозі, під час проведення Фестивалю та відрядити з 11 липня 
по 15 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. Здійснити витрати на участь у Фестивалі за рахунок сторін, що 
відряджають. 

6. Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти на 
заступника директора з навчальної роботи КЗО “ОЕНЦДУМ” Майбороду І.О., 
контроль залишаю за собою. 
 
 
Директор комунального закладу освіти                                            Юрій ПЕДАН 
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” 
 
 
З наказом ознайомлені: 
 
Майборода Інна 
 
Кондратьєва Тетяна 



Додаток до наказу  
комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 
    09.07.  2021    № 37 к/тм 

 
СПИСОК 

учасників Всеукраїнського фестивалю патріотичних дій 
 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові учасника 
Освітній заклад/клас 

ВОЛОДЬКИН 
Даніїл 
Юрійович 

вихованець комунального закладу “Міський еколого- 
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Марганецької міської ради, учень 9 класу Навчально- 
виховного комплексу “Ліцей- спеціалізована 
загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів № 10” Марганецької 
міської ради;  

ГОЛОВЧЕНКО 
Вікторія 
Олегівна 
 

вихованка комунального закладу “Міський еколого- 
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Марганецької міської ради ,учениця 10 класу 
комунального закладу “Марганецька гімназія” 
Марганецької міської ради; 

КОПАНИЦЯ 
Ярослав 
Васильович 
 

вихованець комунального закладу “Міський еколого- 
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Марганецької міської ради, учень 9 класу комунального 
закладу “Марганецька гімназія” Марганецької міської 
ради; 

ТЕРЕЩЕНКО 
Роман 
Ігорович 
 

вихованець комунального закладу “Міський еколого- 
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Марганецької міської ради, учень 9 класу Навчально- 
виховного комплексу “Ліцей- спеціалізована 
загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів № 10” Марганецької 
міської ради; 

ЯЧМЕНЬОВА 
Катерина 
Юріївна 
 

вихованка комунального закладу “Міський еколого- 
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Марганецької міської ради, учениця 9 класу 
комунального закладу “Марганецька гімназія” 
Марганецької міської ради; 
 

Супроводжуюча особа: Панченко Світлана Вікторівна, керівник гуртка, 
культорганізатор комунального закладу “Міський еколого- натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” Марганецької міської ради.  
 

 
Заступник директора з навчальної роботи    І.О. МАЙБОРОДА 
комунального закладу освіти “Обласний  
еколого-натуралістичний центр  
дітей та учнівської молоді”       


