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НАКАЗ 

СШіЛ 201 <Р n. № J3 
м.Київ 

Про участь у II (очному) етапі 
Всеукраїнського конкурсу 
«Intel-Еко Україна 2018» 

Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс «Intel-Еко 
Україна», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України від 13.12.2013 № 1763, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
30.12.2013 за № 2237/24769, наказу Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді від 05.01.2018 № 01 «Про підсумки заочного етапу 
Всеукраїнського конкурсу «Intel-Еко Україна 2018» національного етапу 
міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів Intel ISEF 2018 
(International Science and Engineering Fair)», 6 - 9 лютого 2018 року на базі 
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді відбудеться 
II (очний) етап Всеукраїнського конкурсу «Intel-Еко Україна 2018» 
національного етапу міжнародного конкурсу науково-технічної творчості 
школярів Intel ISEF 2018» (далі - конкурс). 

Враховуючи вищезазначене, 

НАКАЗУЮ: 

1. Направити у період із 6 по 9 лютого 2018 року до Національного 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (м. Київ, 
вул. Вишгородська, 19) для постерного захисту наукових проектів переможців 
І (заочного) етапу конкурсу: Ісікова Микиту, Масленікову Руслану - учнів 
Ірпінської загальноосвітньої школи І-ПІ ступенів № 5; Слижук Ольгу -
вихованку Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія»; Рабенко 
Катерину вихованку Києво-Святошинського районного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді. 

2. Відповідальність за життя і безпеку дітей у дорозі та під час 
проведення конкурсу покласти на Паєнтко Вікторію Василівну - вчителя хімії 
Ірпінської загальноосвітньої школи І-ІП ступенів № 5, Розум Людмилу 
Миколаївну - керівника гуртка «Основи біології» Дитячого естетико-
натуралістичного центру «Камелія», та Фоміну Олену Леонідівну - керівника 
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гуртка «Екологи-краєзнавці» Києво-Святошинського районного центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 

3. Відділу освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації 
(Івашко М.М.), управлінням освіти і науки Броварської (Мельник О.М..) та 
Ірпінської (в.о. Білорус O.A.) міських рад: 

3.1. забезпечити участь переможців І (заочного) етапу у конкурсі; 

3.2. здійснити контроль за проведенням для учасників заходу 
інструктажу щодо дотримання правил безпечної поведінки у дорозі та під час 
конкурсу. 

4. Здійснити витрати на проїзд та харчування учасників конкурсу і 
керівників за рахунок сторони, що відряджає, та залучених коштів. 

5. Директору Комунального закладу Київської обласної ради «Центр 
творчості дітей та юнацтва Київщини» Нестерук Т.В. забезпечити загальну 
координацію участі команди Київської області у конкурсі. 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 
департаменту Осипенко Ж.Ж. 

Директор департаменту В.Б. Рогова 


