
 
 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
Н А К А З  

 
   10.09.   2018   
 

м. Дніпро № 487   /0/212-18    

 
Про участь у ІІ етапі  
Всеукраїнського зльоту 
учнівських виробничих бригад,  
трудових аграрних об’єднань 
закладів середньої та позашкільної освіти 
 
 На виконання наказу  Міністерства освіти і науки України від 04 січня 
2018 року №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”, 
Положення про Всеукраїнський зліт учнівських виробничих бригад, трудових 
аграрних об’єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
від 14 травня 2012 року №574, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
31 травня 2012 року за № 868/21180, відповідно до листа департаменту 
професійної освіти  Міністерства освіти і науки України від 03 серпня 2018 
року №3-786 “Про проведення ІІ етапу Всеукраїнського зльоту трудових 
аграрних об’єднань”, керуючись наказом департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації від 05 вересня 2018 року №479/0/212-18 “Про підсумки 
проведення І обласного (відбіркового) етапу Всеукраїнського зльоту учнівських 
виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань закладів загальної середньої 
та позашкільної освіти”, з метою обміну досвідом роботи щодо організації 
діяльності виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань закладів освіти, 
популяризація практичних результатів їх роботи та підвищення фахового рівня   
керівників учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань 
 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Директорові комунального закладу освіти “Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) 
Педану Ю.Ф.: 



 2

1.1. Вжити організаційних заходів щодо формування делегації з числа  
переможців І обласного (відбіркового) етапу Всеукраїнського зльоту учнівських 
виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань закладів загальної середньої 
та позашкільної освіти (далі - Зліт) для участі у ІІ Всеукраїнському 
(фінальному) етапі Зльоту,  який  відбудеться  з 11  по 13 вересня  2018  року  у  
м. Тернопіль  (за згодою батьків відповідно до особистих заяв) (додаток 1). 

1.2.Провести для учасників заходу інструктажі з безпеки життєдіяльності 
під час перебування у дорозі та проведення заходу. 

2. Керівнику відділу освіти Зайцівської сільської ради Синельниківського 
району Безгласній Л.І. (за згодою): 

2.1. Сприяти участі команди-переможця І етапу у ІІ етапі Зльоту згідно зі 
списком. 

2.2. Провести для учасників заходу інструктажі з безпеки життєдіяльності 
під час перебування у дорозі та проведення заходу. 

2.3. Покласти відповідальність за життя та здоров’я дітей в дорозі та під 
час проведення заходу на супроводжуючу особу. 

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 
завідувача сектору позашкільної освіти та виховної роботи Федорченко К.Є., 
контроль – на начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної 
середньої освіти Середню В.Г. 
 
 
 
Директор департаменту освіти    О.В. ПОЛТОРАЦЬКИЙ 
і науки облдержадміністрації 

 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
до наказу департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації  
  10.09.  2018   №  487  /0/212-18 
 
 
 

СПИСОК 
членів делегації з числа переможців І етапу Всеукраїнського зльоту учнівських 
виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань закладів загальної середньої 

та позашкільної освіти  
 

 Прізвище, ім’я, 
по батькові 
 

Освітній заклад/ клас 

1. ВАРАХОБА 
Христина  

учениця 6 класу Майської філії І-ІІ ступенів 
комунального опорного закладу “Кислянська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Зайцівської 
сільської ради; 
 

2. СУЛІК 
Дарія  

учениця 9 класу Майської філії І-ІІ ступенів 
комунального опорного закладу “Кислянська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Зайцівської 
сільської ради; 
 

3. ТЕРНОВА 
Ксенія  

учениця 9 класу Майської філії І-ІІ ступенів 
комунального опорного закладу “Кислянська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Зайцівської 
сільської ради. 
 

Супроводжуюча особа:  
- НІКОЛЕНКО  Сергій   Петрович,  вчитель   біології  Майської філії  
І-ІІ ступенів комунального опорного закладу “Кислянська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів” Зайцівської сільської ради.  

 
 

Завідувач сектору 
позашкільної освіти та виховної роботи     К. Є. ФЕДОРЧЕНКО 

 


