
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

Н А К А З  
 

   16.04.  2018           м. Дніпро  №  227 /0/212-18 

 

Про проведення обласної трудової  
акції  “Юннатівський  ліс” та  
еколого-просвітницьких екскурсій 
на базі регіонального ландшафтного парку  
“Дніпрові Пороги” 
 

На виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України від 31 березня 
2010 року № 777-р “Деякі питання проведення щорічної акції “За чисте 
довкілля” та дня благоустрою територій населених пунктів” (зі змінами), 
голови облдержадміністрації від 22 березня 2018 року №Р-148/0/3-18 “Про 
проведення операції “Первоцвіт-2018”, керуючись наказом департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації від 18 січня 2018 року № 11/0/212-18 “Про 
затвердження Плану обласних та участі у всеукраїнських, міжнародних 
організаційно-масових заходах для дітей та учнівської молоді на 2018 рік (за 
основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів 
(обласних та всеукраїнських) для педагогічних працівників закладів 
позашкільної освіти на 2018 рік”, враховуючи лист комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
від 05 квітня 2018 року №01-15/116 “Про затвердження списку учасників 
обласної трудової акції “Юннатівський ліс” та еколого-просвітницьких 
екскурсій на базі регіонального ландшафтного парку “Дніпрові Пороги”, 
договір про співробітництво між комунальним закладом освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” та комунальним 
закладом “Спеціальна адміністрація регіонального ландшафтного парку 
“Дніпрові Пороги”  Дніпропетровської  обласної  ради  від 01  січня  2018  року,   
з метою виховання у підростаючого покоління шанобливого ставлення до 
природи та безпосередньої участі дітей та учнівської молоді у збереженні 
лісових екосистем 
 
НАКАЗУЮ: 

1. Директорові комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”)  
Педану Ю.Ф.:  
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1.1. Організувати та провести 18 квітня 2018 року обласну трудову акцію 
“Юннатівський ліс” та еколого-просвітницьку екскурсію для вихованців 
профільних еколого-натуралістичних закладів позашкільної освіти області та  
КЗО  “ОЕНЦДУМ” (далі – Акція) відповідно до списку (додаток 1). 

1.2. Покласти на керівників груп відповідальність за життя та здоров’я 
дітей у дорозі та під час проведення Акції.  

1.3. Провести для учасників Акції інструктажі з безпеки життєдіяльності 
під час перебування у дорозі та проведення заходу, інформаційно-
роз’яснювальну роботу щодо попередження зараження вірусом кліщового 
енцефаліту, безпечної поведінки у лісі та поблизу водойм. 

2. Керівникам департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської 
ради Сушко К.А. (за згодою), виконуючому обов’язки завідувача відділу освіти, 
культури, молоді та спорту Дніпровської райдержадміністрації Іванову О.О.: 

2.1. Сприяти участі вихованців профільних еколого-натуралістичних 
закладів позашкільної освіти а Акції відповідно до вищевказаного списку. 

2.2. Провести для учасників Акції інструктажі з безпеки життєдіяльності 
під час перебування у дорозі та проведення заходу, інформаційно-
роз’яснювальну роботу щодо попередження зараження вірусом кліщового 
енцефаліту, безпечної поведінки у лісі та поблизу водойм.  

2.3. Відповідальність за життя та здоров’я дітей в дорозі та під час 
проведення Акції покласти на керівників груп.  
 3. Провести фінансування заходу за рахунок КПКВК 0611162 “Інші 
заходи у сфері освіти”‘ КЗО “ОЕНЦДУМ” згідно з затвердженим кошторисом 
(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 
від 16.04. 2018    № 227  /0/212-18 

 
СПИСОК 

учасників обласної  трудової акції “Юннатівський ліс” та  
еколого-просвітницьких екскурсій на базі регіонального ландшафтного парку  

“Дніпрові Пороги” 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я 
дитини. 

П.І.Б. керівника 

Школа, клас. 
Місце роботи керівника 

1.  ПОТОРАКОВ 
Максим 

учень 5 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа №76 ” Дніпровської міської 
ради; 

2.  ПЕТРЕНКО 
Дмитро 

учень 5 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа №76 ” Дніпровської міської 
ради; 

3.  ШЕВЧУК 
Маргарита 

учениця 5 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа №76 ” Дніпровської 
міської ради; 

4.  НИЖНИК  
Артем 

учень 5 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа №76 ” Дніпровської міської 
ради; 

5.  КНИГА  
Уляна 

учениця 2 комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа № 96 ” Дніпровської міської 
ради; 

6.  
Керівник: ЛАПІНА Ольга Петрівна, керівник гуртка комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” Дніпропетровської обласної ради; 

7.  МЕЛЬНИКОВА  
Олена 

учениця 8 класу учениця комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 140” Дніпровської 
міської ради; 

8.  ГОРПИНИЧ 
 Дар’я  

учениця 7 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа №76” Дніпровської 
міської ради; 

9.  МЕЛЬНИКОВ 
Олександр  

учень 7 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа №140 ” Дніпровської міської 
ради; 

10.  БРУСНЯК  
Софія 

учениця 6 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа №76 ” Дніпровської 
міської ради; 

11.  ЛУЗАН  
Валерія 

учениця 5 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа №76 ” Дніпровської 
міської ради; 

12.  Керівник: РАКОВЕЦЬ Ольга Сергіївна, керівник гуртка комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 



учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради; 

13.  ЩОГЛА 
Валентина  

учениця 10 класу комунального закладу 
“Горянівський навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад” Дніпровської районної ради”;  

14.  СИДОРЕНКО 
Каріна  

учениця 10 класу комунального закладу  
“Горянівський навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад” Дніпровської районної ради”; 

15.  М’ЯЛО  
Ангеліна  

учениця 9 класу комунального закладу  “Горянівський 
навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” 
Дніпровської районної ради”; 

16.  
ХАРЧЕНКО  
Діана  
 

учениця 9 класу комунального закладу  “Горянівський 
навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” 
Дніпровської районної ради”; 

17.  ЛИТВИН  
Тетяна  

учениця 8 класу комунального закладу  “Горянівський 
навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” 
Дніпровської районної ради”; 

18.  КОВТУН  
Тимур  

учень 8 класу комунального закладу  “Горянівський 
навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” 
Дніпровської районної ради”; 

19.  РУДЕНКО  
Дарина  

учениця 8 класу комунального закладу  “Горянівський 
навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” 
Дніпровської районної ради”; 

20.  БОНДАРЕНКО 
Максим  

учень 8 класу комунального закладу  “Горянівський 
навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” 
Дніпровської районної ради”; 

21.  НАЗАРЕНКО 
Сергій  

учень 8 класу комунального закладу  “Горянівський 
навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” 
Дніпровської районної ради”; 

22.  
Керівник КНИШ Марина Володимирівна, методист комунального 
позашкільного навчального закладу “Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді”; 

23.  ШЕВЧЕНКО  
Анна  

учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа №101” Дніпровської 
міської ради; 
 

24.  БАЙДАЛА 
Анастасія  

учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа №101” Дніпровської 
міської ради; 
 



25.  БАБІЙЧУК 
Дар’я   

учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа №101” Дніпровської 
міської ради;   

26.  ОНОПЧУК  
Вікторія  

учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа №101” Дніпровської 
міської ради;  

27.  ДАЦЮК  
Марія   

учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа №101” Дніпровської 
міської ради;    

28.  КУЧЕРУК 
Стефанида  

учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа №101” Дніпровської 
міської ради; 

29.  ЛИТВИНЕНКО 
Дмитро  

учень 11 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа №101” Дніпровської міської 
ради;  

30.  ГЕТЬМАН 
Анастасія  

учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа №101” Дніпровської 
міської ради;   

31.  ШУЛЯК  
Діана 

учениця 4 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа №101” Дніпровської 
міської ради; 

32.  

Керівник: КУЖДА Наталія Олексіївна, керівник гуртка за сумісництвом 
комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради, вчитель біології комунального 
закладу освіти “Середня загальноосвітня школа №101” Дніпровської 
міської ради; 

 

Організатори Акції 

 
КУЗЬМЕНКО Марина Борисівна, заступник директора з виховної роботи 
комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради; 

 
ГРИГОР’ЄВ Денис Валентинович, завідувач відділу біології та екології 
комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради; 

 

МАНЮК Вадим Володимирович, кандидат біологічних наук доцент 
кафедри фізичної та економічної географії Дніпровського національного 
університету ім. О.Гончара, директор комунального закладу “Спеціальна 
адміністрація регіонального ландшафтного парку “Дніпрові Пороги” 
Дніпропетровської обласної ради”; 

 КНИГА Любов Миколаївна, фельдшер  комунального закладу 
“Дніпропетровська обласна клінічна швидка медична допомога”. 

 
 
Начальник управління дошкільної,                                                      В.Г. СЕРЕДНЯ 
позашкільної та загальної середньої освіти  


