
 
 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
Н А К А З  

 
     15.05.  2018 
 

          м. Дніпро №    304   /0/212-18 

 
Про участь у ІІ очному етапі 
Всеукраїнського молодіжного  
хакатону  “X REALITY HACK 2018” 
в рамках Всеукраїнського фестивалю 
дитячої творчості 
 

Відповідно     до     листа     Міністерства    освіти   і     науки       України  
від 04 квітня 2018 року №1/9-205 “Про проведення Всеукраїнського фестивалю 
дитячої творчості”, враховуючи наказ Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді від 12 квітня 2018 року №39 “Про підсумки 
проведення заочного етапу  Всеукраїнського  Хакатону  для учнівської   молоді  
X REALITY HACK 2018”, з метою пошуку та підтримки талановитою молоді, 
розвитку творчих здібностей школярів, що виявляють стійкий інтерес до занять 
наукою 
 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Директорові комунального закладу освіти “Обласний еколого-

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

1.1. Забезпечити    участь   переможців    відбіркового   (заочного)   етапу  
у ІІ очному етапі Всеукраїнського молодіжного хакатону “X REALITY HACK 
2018” (далі – Хакатон), який відбудеться в рамках  Всеукраїнського  фестивалю  
дитячої  творчості  з 16  по  18  травня 2018 року у м. Луцьк на базі 
Волинського обласного еколого-натуралістичного центру, відповідно до списку 
(додаток 1). 
 1.2. Призначити відповідального за збереження життя і здоров’я дітей у 
дорозі, у зворотному напрямі та під час проведення заходу. 
 1.3. Провести для учасників Хакатону інструктажі з техніки безпеки 
життєдіяльності під час перебування у дорозі та проведення заходу. 
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2. Керівнику департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської 
ради (за згодою) Сушко К.А. сприяти участі учнів у Хакатоні згідно зі списком, 
що додається. 

2.1. Призначити відповідальних за збереження життя і здоров’я дітей у 
дорозі до місця відправлення на захід та у зворотному напрямі. 

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

3. Провести фінансування Заходу за рахунок видатків КПККВК  0611162  
“Інші програми та заходи у сфері освіти” КЗО “ОЕНЦДУМ”, забезпечивши 
учасників авансом для здійснення поточних витрат, 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 і науки облдержадміністрації   О.В. ПОЛТОРАЦЬКИЙ 



Додаток 1 
до наказу департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації 
   15.05. 2018  №  304   /0/212-18 
 

СПИСОК 
учасників ІІ очного етапу Всеукраїнського молодіжного хакатону  

“X REALITY HACK 2018” в рамках  Всеукраїнського фестивалю дитячої 
творчості 

 
Прізвище, 

ім’я, 
по батькові 

Назва закладу/клас 

ГАТИЛО  
Ірина Сергіївна 

учениця 10 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа №76” Дніпровської міської ради, 
вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради; 
 

ЧАБАН 
Анастасія 
Олександрівна 

учениця 10 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа №76” Дніпровської міської ради, 
вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради; 
 

АЛБОВ 
Богдан 
Олександрович 

учень 8 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа №76” Дніпровської міської ради, 
вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради; 
 

Керівники групи: 
МІЗІН Валерія Вікторівна, керівник гуртка комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради.  Відповідальна за учнівську групу. 
 

КРИКУН Галина Віталіївна, керівник гуртка комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради. Відповідальна за учнівську групу та 
оформлення методичної виставки. 
 

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


