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Про інформаційно-організаційний  
та науково-методичний супровід 
XIX М іжнародної наукової 
конференції «Астрономічна школа 
молодих учених. Актуальні проблеми 
астрономії та космонавтики»

У зв ’язку з надходженням до департаменту освіти і науки Київської 
обласної державної адміністрації листа-клопотання ректора Національного 
авіаційного університету від 06 квітня 2017 року № 10-02.06/703 щодо 
сприяння в організації та проведенні 24-25 травня 2017 року ХІХ-ої 
М іжнародної наукової конференції "Астрономічна школа молодих учених. 
Актуальні проблеми астрономії та космонавтики" (далі -  конференція) на базі 
Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія 
неперервної освіти» (далі -  КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти"),

НАКАЗУЮ :

1. Ректору КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти" Осадчому І.Г.:

1.1. підтримати ініціативу Національного авіаційного університету 
щодо проведення конференції;

1.2. забезпечити інформаційно-організаційний та науково-методичний 
супровід проведення конференції;

1.3. надати приміщення та створити належні санітарн©-гігієнічні умови 
для проведення конференції;

1.4. висвітлити хід та результати проведення конференції на сайті 
департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та на 
порталі КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти";
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1.5. організувати для учасників конференції харчування та проживання.

2. Виконуючій обов’язки директора Київського обласного комунального 
позашкільного навчального закладу «М ала академія наук учнівської молоді» 
М инзар С.А.:

2.1. забезпечити участь у роботі конференції учнів — членів М алої 
академії наук, які навчаються у відділенні «Ф ізика й астрономія» та секції 
«Геологія, геохімія та мінералогія»»

2.2. вжити заходів для збереження життя і здоров'я учнів -  учасників 
конференції.

3. Відділу фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації 
(Гончаренко A.B.) здійснити фінансування конференції за рахунок коштів 

обласного бюджету.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на ректора КВНЗ КОР 
"Академія неперервної освіти" Осадчого І.Г.
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