
 
 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
Н А К А З  

 
      14.05.    2018 
 

           м. Дніпро №   303   /0/212-18 

 
Про участь у Всеукраїнському конкурсі  
“Земля – наш спільний дім” 
 
 

Відповідно до листа департаменту професійної освіти Міністерства 
освіти і науки України від 16 квітня 2018 року №3-406 “Про проведення 
фінального етапу Всеукраїнського конкурсу “Земля-наш спільний дім”, 
керуючись    наказом    департаменту   освіти   і   науки     облдержадміністрації  
від 07 травня 2018 року №287/0/212-18 “Про підсумки проведення обласного 
етапу Всеукраїнського конкурсу “Земля-наш спільний дім”, враховуючи лист 
Національного     еколого-натуралістичного     центру      учнівської        молоді  
від 04 травня 2018 року №123 “Про проведення Всеукраїнського конкурсу 
“Земля-наш спільний дім у 2018 році”, з метою підвищення рівня еколого-
просвітницької та природоохоронної діяльності учнівських колективів 
екологічної просвіти  
 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Директорові комунального закладу освіти “Обласний еколого-

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

1.1. Здійснити організаційні заходи щодо участі команди-переможця 
(агітбригади) обласного етапу для участі у фінальному етапі Всеукраїнського 
конкурсу “Земля – наш спільний дім”  (далі – Конкурс)  з 29 по 31 травня  2018 
року  у м. Києві (за згодою батьків відповідно до особистих заяв).    

1.2. Провести інструктаж з техніки безпеки під час перебування дітей у 
дорозі та проведення заходу. 

1.3. Покласти відповідальність за життя та здоров’я дітей в дорозі та під 
час проведення заходу на супроводжуючих осіб. 

2. Затвердити список учасників Конкурсу – агітбригада, яка стала 
переможцем обласного етапу Конкурсу від Дніпропетровської області 
(додається). 
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3. Директору департаменту  гуманітарної політики Дніпровської міської 
ради Сушко К.А. (за згодою):  

3.1. Сприяти участі у Конкурсі команди-переможця. 
3.2. Покласти відповідальність за життя та здоров’я дітей у дорозі та під  

час проведення заходу на супроводжуючих осіб. 
3.3. Провести інструктаж з безпеки життєдіяльності під час перебування 

дітей у дорозі та під час проведення заходу. 
4. Провести фінансування заходу за рахунок КЗО “ОЕНЦДУМ”  по 

КПКВК 0611162 “Інші програми та заходи у сфері освіти” відповідно до 
затвердженого кошторису (додається). 

5. 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                                                     О.В. ПОЛТОРАЦЬКИЙ 
освіти і науки облдержадміністрації                                   
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ департаменту освіти  
і  науки   облдержадміністрації  
від 14.05. 2018  № 303 /0/212-18 

 
СПИСОК 

учасників  фінального етапу Всеукраїнського конкурсу 
 “Земля – наш спільний дім”, агітбригада “Екодіти” 

комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа №74”  
Дніпровської міської ради, яка стала переможцем обласного етапу 

 
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я  
учасника Навчальний заклад, клас 

1. 
Мосієнко 

Маргарита  
Юріївна 

 учениця 9 класу комунального закладу 
освіти     “Середня загальноосвітня школа  
№ 74”    Дніпровської міської ради; 
 

2. 
Григор 

Анастасія  
Вадимівна 

учениця 9 класу комунального закладу 
освіти “Середня загальноосвітня школа  
№ 74” Дніпровської міської ради; 
 

3. 
Турчина 

Аріна  
Денисівна 

учениця 9 класу комунального закладу освіти    
“Середня    загальноосвітня     школа № 74” 
Дніпровської міської ради; 
 

4. 
Олійник 
Віталій  

Євгенович 

учень 8 класу комунального закладу освіти     
“Середня    загальноосвітня   школа № 74” 
Дніпровської міської ради; 
 

5. 
Поривко 

Діана  
Ігорівна 

учениця   8 класу    комунального     закладу  
освіти    “Середня    загальноосвітня     школа  

  № 74” Дніпровської міської ради; 
 

6. 
Руденко 
Олексій  

Дмитрович 

учень   8   класу    комунального     закладу  
освіти    “Середня    загальноосвітня     школа  

  № 74” Дніпровської міської ради. 
 

Керівники учнівської групи:  
Толкачова Світлана Георгіївна, заступник директора з виховної роботи 

комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 74” 
Дніпровської міської ради; 

Панфілова Дар’я Олександрівна, практичний психолог комунального 
закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 74” Дніпровської міської 
ради.  

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

 


