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НАКАЗ 

" 201 <Р p. 

м.Київ 

Про участь у II (очному) етапі 
Всеукраїнського конкурсу 
«Енергія і середовище» 

Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс «Енергія і 
середовище», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 
08.11.2013 № 1575, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.11.2013 
за № 2037/24569, листа департаменту професійної освіти Міністерства освіти і 
науки України від 11.01.2018 № 3-52 «Про проведення Всеукраїнського 
конкурсу «Енергія і середовище» та наказу Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді від 24.01.2018 № 5 «Про підсумки 
заочного етапу Всеукраїнського конкурсу молодіжних проектів з 
енергоефективності «Енергія і середовище 2017-2018 н.р.», із 14 по 16 лютого 
2018 року на базі Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді відбудеться II (очний) етап Всеукраїнського конкурсу «Енергія і 
середовище» (далі - конкурс). 

Враховуючи вищезазначене, 

НАКАЗУЮ: 

1. Направити у період із 14 по 16 лютого 2018 року до Національного 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (м. Київ, 
вул. Вишгородська, 19) для участі у відкритому стендовому захисті проектів 
переможця І (заочного) етапу конкурсу Надіда Юрія, учня 9 класу 
Великокаратульської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Переяслав-
Хмельницького району. 

2. Відповідальність за життя і безпеку дитини у дорозі та під час 
проведення конкурсу покласти на Федоренка Юрія Андрійовича, вчителя 
економіки Великокаратульської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Переяслав-Хмельницького району. 

3. Відділу освіти Переяслав-Хмельницької районної державної 
адміністрації (Дубина Т.А.): 
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3.1. забезпечити участь переможця І (заочного) етапу у конкурсі; 

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

4. Комунальному закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей 
та юнацтва Київщини» (Нестерук Т.В.) забезпечити загальну координацію 
участі у конкурсі. 

5. Витрати на проїзд, проживання, харчування дитини і керівника під час 
проведення конкурсу здійснити за рахунок коштів Комунального закладу 
Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини». 

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

Директор департаменту В.Б. Рогова 


