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НАКАЗ 

м. К И Ї В 

Про участь у Всеукраїнському 
конкурсі «Кран, в Я К О М У Я живу» 

На виконання п. 155 Плану всеукраїнських та міжнародних 
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 04 січня 2018 
року № 12, та наказу Міністерства освіти і науки України від 21 вересня 
2016 року № 1129 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський 
конкурс екскурсоводів музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу», 
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2016 року за № 
1340/29470, відповідно до листів департаменту професійної освіти 
Міністерства освіти і науки України від 23 лютого 2018 року № 3-184 «Щодо 
проведення конкурсу екскурсоводів» та Українського державного центру 
туризму і краєзнавства учнівської молоді від 26 лютого 2018 року № 55 «І Іро 
конкурс екскурсоводів», 20-22 березня 2018 року в м. Чернігові відбудеться 
Всеукраїнський конкурс екскурсоводів музеїв закладів освіти «Край, в якому 
я живу» (далі - конкурс). 

Враховуючи вищезазначене, 

НАКАЗУЮ: 

1. Направити у період з 20 по 22 березня 2018 року до м. Чернігова для 
участі у конкурсі делегацію Київської області у складі: 

Корнійко Лілії - учениці 9 класу, екскурсовода зразкового Краєзнавчого 
музею «Моя земля - земля моїх батьків» Требухівської загальноосвітньої 
школи 1-І 11 ступенів Броварської районної ради; 

Дмитренко Тетяни - учениці 8 класу, екскурсовода зразкового Музею 
«Патризанська слава» Литвинівської загальноосвітньої школи 1-І 11 ступенів 
Вишгородської районної ради; 
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Сологуба Андрія Олеговича - вчителя історії, керівника зразкового 
Музею «Партизанська слава» Литвинівської загальноосвітнньої школи І-Ш 
ступенів Вишгородської районної ради. 

2. Покласти відповідальність за життя і безпеку дітей у дорозі та під час 
проведення конкурсу на Сологуба А.О. 

3. Начальникам відділів освіти Броварської (Чайка Л.Г.) та Вишгородської 
(Фороща Т.В.) районних державних адміністрацій: 

3.1. забезпечити участь зазначених дітей та педагога у конкурсі; 

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

4. Виграти на проїзд, харчування та проживання учасників конкурсу 
здійснити за рахунок коштів Комунального закладу Київської обласної ради 
«Центр творчості дітей та юнацтва Київщини». 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 
департаменту - начальника управління комунальних навчальних закладів 
Осипенко Ж.Ж. 

Директор департаменту В. Б. Рогова 


