
 
 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
Н А К А З  

 
      28.09.   2018   
 

           м. Дніпро №   526    /0/212-18    

 
Про участь 
 у ІІ етапі Всеукраїнського 
фестивалю “Україна-сад” 
 

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”, відповідно до листа департаменту професійної освіти 
Міністерства освіти і науки України від 07 вересня 2018 року №3-884 “Про 
проведення Всеукраїнського фестивалю “Україна-сад”, з метою обміну 
досвідом роботи щодо організації діяльності з садівництва, популяризації 
практичних результатів наукових досліджень та підвищення фахового рівня 
керівника гуртка “Юні садівники”. 
 
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 переможців І відбіркового 
(заочного) етапу Всеукраїнського фестивалю “Україна-сад” (далі - Фестиваль) 
для участі у ІІ фінальному (очному) етапі на базі Національного еколого-
натуралістичного   центру   учнівської   молоді   в м. Київ   з 03  по  05  жовтня  
2018 року (за згодою батьків відповідно до особистих заяв) згідно зі списком 
(додаток 1). 

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

2. Керівнику відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту 
виконавчого комітету Вербківської сільської ради Мішусті Т. М. (за згодою): 
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2.1. Сприяти участі переможців І відбіркового (заочного) етапу у  
ІІ етапі Фестивалю 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  
    28.09.  2018   № 526  /0/212-18 
 
 
 

СПИСОК 
учасників ІІ фінального (очного) етапу  Всеукраїнського фестивалю  

“Україна – сад” 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

 

Освітній заклад/ клас 

1. ЛЯЩЕНКО 
Микола  

вихованець комунального навчального закладу “Центр 
позашкільної освіти” Вербківської сільської ради, учень 
11 класу комунального закладу “Кочерезький навчально-
виховний комплекс “Кочерезька загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів - дитячий садок” Вербківської сільської 
ради; 
 

2. ЗАВОРОЗКА 
Віталій 

вихованець комунального навчального закладу “Центр 
позашкільної освіти” Вербківської сільської ради, учень 
11 класу комунального закладу “Кочерезький навчально-
виховний комплекс “Кочерезька загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів - дитячий садок” Вербківської сільської 
ради; 
 

3. ЧОРНЯВСЬКА 
Єлизавета  

вихованка комунального навчального закладу “Центр 
позашкільної освіти” Вербківської сільської ради, 
учениця 11класу комунального закладу “Кочерезький 
навчально-виховний комплекс “Кочерезька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок” 
Вербківської сільської ради. 
 

Супроводжуюча особа:  
ТИШКЕВИЧ Володимир Терентійович, керівник гуртка комунального 
навчального закладу “Центр позашкільної освіти” Вербківської сільської ради.  
 
 

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

 


