
  
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   

 
    06.12.   2019                                          м. Дніпро  № 113 к/тм 

 
Про відрядження  вихованців  
закладів позашкільної освіти еколого- 
натуралістичного напряму області до 
Національного еколого-натуралістичного  
центру учнівської молоді  
 

Відповідно до листа Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської  молоді  Міністерства   освіти   і  науки  України   від   02   грудня  
2019 року  № 366  “Про запрошення юннатів Дніпропетровщини  до  НЕНЦ”,  
з метою виховання ціннісного ставлення до природи, проведення широкої 
просвітницької роботи та практичних дій з охорони природи, організації 
змістовного дозвілля вихованців, обміну досвідом роботи в галузі 
позашкільної еколого-натуралістичної освіти 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Кузьменко М.Б., заступнику директора з виховної роботи  
комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) організувати 
проведення з 09 по 13 грудня 2019 року поїздки до Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки 
України (далі – Поїздка), укомплектувавши групу учасників з числа 
активістів масових еколого-натуралістичних заходів, різнорівневих конкурсів 
(за згодою батьків відповідно до особистих заяв).  

2. Затвердити список учасників заходу (додаток 1). 



3. Відрядити з 09 по 13 грудня 2019 року та призначити 
відповідальними за життя, здоров’я дітей в дорозі, під час проведення 
Поїздки педагогів: 

  Кривулю І.Г., керівника гуртка КЗО “ОЕНЦДУМ”; 
  Пологу Вікторію Анатоліївну, методиста філії КЗО “ОЕНЦДУМ”  

“Шафран”,  відповідно до списку. 
    4. Бражник М.В., громадському інспектору з техніки безпеки 

КЗО “ОЕНЦДУМ” провести інструктаж з техніки безпеки та охорони 
життєдіяльності під час перебування дітей у дорозі та під час проведення 
Поїздки. 

5. Семі Г.А., головному бухгалтеру КЗО “ОЕНЦДУМ”, провести 
фінансування Поїздки за рахунок економії коштів обласного бюджету 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації по КЗО “ОЕНЦДУМ” за 
КПКВК 0611162 “Інші програми та заходи у сфері освіти”, відповідно до 
затвердженого кошторису (додаток 2).  

6. Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти на 
заступника директора з виховної роботи Кузьменко М.Б., контроль – 
залишаю за собою. 
 
 
 
Директор  
комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний 
 центр дітей та учнівської молоді”           Ю.Ф.ПЕДАН 
                                                                                    
 
 
З наказом ознайомлені: 
 
Сема Г.А.       Кузьменко М.Б.  
 
Кривуля І.Г.     Бражник М.В. 
 
Полога В.А. 



Додаток 1 
до наказу комунального закладу  
освіти “Обласний еколого- 
натуралістичний центр дітей та  
учнівської молоді” 
 від   06.12.  2019   № 113 к/тм 

 

СПИСОК 
учасників поїздки до Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді (м. Київ) 09.12 - 13.12.2019 р. 

№ 
з/п 

Прізвище, 
ім’я  

вихованця 

Навчальний заклад 

1.  ЛАВРЕНОВ 
Данило 

вихованець комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді”, учень 5 класу комунального 
закладу освіти “Середня загальноосвітня школа 
№ 76” Дніпровської міської ради; 

2.  КАРПОВ 
Артур 

вихованець комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді”, учень 5 класу комунального 
закладу освіти “Середня загальноосвітня школа 
№ 76” Дніпровської міської ради; 

3.  ОДІНОКОВА 
Вероніка 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” учениця 5 класу комунального закладу 
освіти “Середня загальноосвітня школа № 76” 
Дніпровської міської ради; 

4.  НЕБРАТ 
Таміла 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” учень 5 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 76” 
Дніпровської міської ради; 

Супроводжуюча особа: КРИВУЛЯ Ірина Григорівна, керівник гуртка 
комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради; 

5.  СТРОНСЬКА 
Кіра 

вихованка філії комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” “Шафран”, учениця 5 класу 
філії опорного комунального закладу “Могилівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
ім..І.М.Шишканя” Могилівської сільської ради 
Царичанського району;  

6.  САВРАН вихованка філії комунального закладу освіти 



Аліна “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” “Шафран”, учениця 5 класу 
філії опорного комунального закладу “Могилівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
ім..І.М.Шишканя” Могилівської сільської ради 
Царичанського району; 

7.  МУЛЬ Кіра 

вихованка філії комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” “Шафран”, учениця 6 класу 
філії опорного комунального закладу “Могилівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
ім..І.М.Шишканя” Могилівської сільської ради 
Царичанського району; 

8.  БІЛЕЦЬКИЙ 
Андрій 

вихованець філії комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” “Шафран”, учень 6 класу філії 
опорного комунального закладу “Могилівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
ім..І.М.Шишканя” Могилівської сільської ради 
Царичанського району; 

Супроводжуюча особа: ПОЛОГА Вікторія Анатоліївна, методист філії 
комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” “Шафран”. 
 

 
 
Заступник директора  з виховної роботи                              М.Б. КУЗЬМЕНКО 


