
 
 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
Н А К А З  

 
   03.09.   2018          м. Дніпро №   477  /0/212-18 

 
 
Про участь  
у Всеукраїнському турнірі  
“Юний бджоляр”  
 
 
 На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від  04.01.2018 
№12 “Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними 
напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для 
педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2018 рік”, 
враховуючи листи Національного  еколого-натуралістичного  центру учнівської 
молоді  (далі - НЕНЦ) від 18.06.2018 року №151 “Про участь у Всеукраїнському 
турнірі “Юний бджоляр”, комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) 
від 31.07.2018 року №01- 15/218 “Про участь у Всеукраїнському турнірі “Юний 
бджоляр”, з метою залучення учнівської молоді до поглибленого вивчення наук 
біологічного профілю та отримання фахових знань з бджільництва  
 
НАКАЗУЮ: 

 
 1. Директорові комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської  молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) 
Педану Ю.Ф.: 
 1.1. Вжити організаційних заходів щодо участі команди 
Дніпропетровської області у Всеукраїнському турнірі “Юний бджоляр” (далі - 
Турнір) на базі НЕНЦ в м. Київ з 08 по 09 вересня 2018 року (за згодою батьків 
відповідно до особистих заяв) (додаток 1). 
 1.2. Провести для учасників Турніру інструктаж з техніки безпеки 
життєдіяльності під час перебування у дорозі та проведення заходу. 
 2. Керівнику управління освіти і науки виконавчого комітету 
Нікопольської міської ради Селютіній О.М. (за згодою):  

2.1. Сприяти участі членів команди Дніпропетровської області у Турнірі 
відповідно до списку. 
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 2.2. Покласти відповідальність за життя та здоров’я дітей в дорозі та під 
час проведення заходу на супроводжуючого. 

2.3. Провести для учасників Турніру інструктаж з техніки безпеки 
життєдіяльності під час перебування у дорозі та проведення заходу. 

3. Провести фінансування заходу за рахунок  КПКВК 0611162 “Інші   
програми та заходи у сфері освіти” КЗО “ОЕНЦДУМ” відповідно до 
затвердженого кошторису (додаток 2).  

4. Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти на 
начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти 
Середню В.Г., контроль залишаю за собою. 

 
 
Виконуючий обов’язки                                                             А.Л. ДЕМУРА 
директора  департаменту освіти    
і науки облдержадміністрації 

 
 



Додаток 1 
до наказу департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації 
від  03.09. 2018  № 477  /0/212-18   

 
СПИСОК 

складу команди Дніпропетровської області 
Всеукраїнського турніру  “Юний бджоляр” 

 
Прізвище, ім’я, 
по-батькові 
 

Назва закладу/клас 

ГУКАЙЛО 
Еней  

вихованець комунального закладу “Нікопольський 
міський еколого-натуралістичний центр”, учень 10 класу 
комунального закладу “Нікопольська спеціалізована 
природничо-математична школа І-ІІІ ступенів № 26” 
Нікопольської міської ради; 

ГУКАЙЛО 
Ярослав  

вихованець комунального закладу “Нікопольський 
міський еколого-натуралістичний центр”, учень 5 класу 
комунального  закладу  “Нікопольська  спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 5” Нікопольської міської ради 

 
Керівник делегації: 
 Канчук Ігор Іванович, керівник гуртка комунального закладу 
“Нікопольський міський еколого-натуралістичний центр” Нікопольської 
міської ради.  
 
 
Завідувач сектору позашкільної  
освіти та виховної роботи                                            К.Є.ФЕДОРЧЕНКО 
 


