
  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ 

«ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 
 ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» 

 
НАКАЗ 

 
     20. 12.    2018                                       м. Дніпро    № 71/01-04 

 
Про участь юннатів  
у обласному дитячому 
святі “Ялинка – 2019” 

 
Відповідно до телефонограми департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації від 17 грудня 2018 року №671, з метою підтримки обдарованих 
вихованців, дітей з багатодітних, малозабезпечених родин, соціальних категорій, 
активних учасників організаційно-масових заходів за еколого-натуралістичним 
напрямом позашкільної освіти, створення умов для творчого, інтелектуального, 
духовного розвитку, оздоровлення та відпочинку вихованців  
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Майбороді І.О. заступнику директора з навчальної роботи комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
(далі - КЗО “ОЕНЦДУМ”) забезпечити 21 грудня 2018 року участь делегації 
вихованців КЗО “ОЕНЦДУМ” у обласному дитячому святі “Ялинка – 2019”. 

2. Затвердити список учасників делегації, що додається. 
3. Стасенко А.В., керівника гуртка КЗО “ОЕНЦДУМ”, призначити керівником 

учнівської делегації та покласти на неї відповідальність за життя та здоров’я дітей в 
дорозі та під час проведення заходу. 

4. Бражник М.В., громадському інспектору з техніки безпеки 
КЗО “ОЕНЦДУМ” провести інструктаж з техніки безпеки з учасниками заходу. 

5. Бовикіній Л.К., заступнику директора з АГЧ, забезпечити виїзд балансовим 
мікроавтобусом “Газель” (державний номер АЕ 0139 АК) та паливно-мастильними 
матеріалами (водій Дудко В.Л.). 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
Т.в.о. директора        Л.К. БОВИКІНА 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Наказ комунального закладу  
освіти “Обласний еколого- 
натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді” 
   20. 12.  2018    № 71/01-04 
 

 

Список 
делегації вихованців КЗО “ОЕНЦДУМ”,  

які беруть участь у обласному дитячому святі “Ялинка – 2019”  
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я 
учасника Освітній заклад/клас 

1 КОВЦУНЯК 
Вікторія 

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

2 МЕЛЬНИК 
Єлизавета 
Дмитрівна 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”, учениця 5 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 140” Дніпровської 
міської ради 

3 ПОНЬКА 
Єва 
Артемівна 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”, учениця 4 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 76” Дніпровської 
міської ради 

4 ШЕВЧУК 
Маргарита 
Віталіївна 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”, учениця 6 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 76” Дніпровської 
міської ради 

5 БОВИКІН 
Лука  
Віталійович 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”, учень 3 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 ім. 
І.Манжури” Дніпровської міської ради 

Супроводжуюча особа: 
СТАСЕНКО Анастасія Віталіївна, керівник гуртка комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
 
Т.в.о. директора КЗО “ОЕНЦДУМ”      Л.К. БОВИКІНА 


