
Ч ЕРН ІГІВ С ЬК А  ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА А Д М ІН ІС ТРА Ц ІЯ  

У П РАВЛ ІН Н Я О СВІТИ І Н АУКИ

Н А К А З

Лї) і року м. Чернігів № ,

Про участь у фінальному етапі 
IX Всеукраїнської науково-технічної 
виставки-конкурсу молодіжних інноваційних 
проектів «Майбутнє України»

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно- 
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю за основними напрямами 
позашкільної освіти на 2018 рік, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 04.01.2018 № 12, листа Міністерства освіти і науки України 
від 30.10.2018 № 3-1060 «Про проведення фінального етапу IX Всеукраїнської 
науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проектів 
«Майбутнє України» н а к а з у ю :

1. Затвердити склад команди учасників фінального етапу 
IX Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних 
інноваційних проектів «Майбутнє України» (Далі -  виставка), що додається.

2. Директору обласного комунального позашкільного навчального 
закладу «Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді» Чернігівської 
обласної ради (Н. Лещенко):

2.1 Направити з 20 до 23 листопада 2018 року до м. Києва команду 
учасників фінального етапу виставки.

2.2 Призначити керівниками команди та супроводжуючими особами 
членів команди в дорозі 20 листопада 2018 року від м. Чернігова до м. Києва, 
23 листопада 2018 року в зворотному напрямку й під час заходу Ірину Козлову, 
завідувача організаційно-масового відділу обласного комунального 
позашкільного навчального закладу «Чернігівська Мала академія наук 
учнівської молоді» Чернігівської обласної ради, Олену Лях, методиста 
обласного комунального позашкільного навчального закладу «Чернігівська 
Мала академія наук учнівської молоді» Чернігівської обласної ради, та 
відрядити їх до м. Києва з 20 до 23 листопада 2018 року.

2.3 Відповідальність за збереження життя і здоров’я команди учасників 
фінального етапу виставки в дорозі від м. Чернігова до м. Києва, зворотному 
напрямку та під час заходу покласти на Ірину Козлову та Олену Лях.



2.4 Витрати на відрядження супроводжуючих осіб та проїзд команди 
учасників фінального етапу виставки від м. Чернігова до м. Києва та в 
зворотному напрямку здійснити за рахунок загального фонду бюджету 
обласного комунального позашкільного навчального закладу «Чернігівська 
Мала академія наук учнівської молоді» Чернігівської обласної ради. Витрати на 
проживання, харчування та транспортне обслуговування команди учасників 
фінального етапу виставки здійснюються за рахунок Національного центру 
«Мала академія наук України»

3. Завідувачу сектору освіти Борзнянської районної державної
адміністрації (І. Кошленко), заступнику начальника Управління -  начальнику 
відділу освіти Управління освіти, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту 
Куликівської селищної ради (О. Орсагош), начальнику управління освіти 
Чернігівської міської ради (В. Білогура) сприяти участі здобувачів освіти в 
заході.

4. Завідувачу сектору освіти Борзнянської районної державної
адміністрації (І. Кошленко), заступнику начальника Управління -  начальнику 
відділу освіти Управління освіти, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту 
Куликівської селищної ради (О. Орсагош) забезпечити проїзд учасників 
фінального етапу виставки й відрядження супроводжуючих осіб 20 листопада 
2018 року від місць проживання до м. Чернігова та 23 листопада 2018 року в 
зворотному напрямку від м. Чернігова до місць проживання, поклавши
відповідальність за збереження життя і здоров’я учасників фінального етапу
виставки в дорозі на супроводжуючих осіб.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 
начальника Управління -  начальника відділу загальної середньої та корекційної 
освіти О. Соронович.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління освіти і
науки облдержадміністрації
45~ 2018 № 344-

Склад
команди учасників IX Всеукраїнської науково-технічної виставки- 
конкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України»

Антонова Марія Ігорівна, учениця 11 класу Чернігівського ліцею № 32 
Чернігівської міської ради Чернігівської області.
Гриць Георгій Віталійович, учень 10 класу загальноосвітньої
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів фізико-математичного профілю № 12 
м. Чернігова.
Пастернак Богдан Миколайович, учень 9 класу Горбівського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Куликівської селищної ради 
Чернігівської області.
Польських Артур Олександрович, учень 10 класу Чернігівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Чернігівської міської ради 
Чернігівської області.
Ревко Антон Миколайович, учень 10 класу Горбівського закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів Куликівської селищної ради Чернігівської 
області.
Ткаченко Юлія Вікторівна, учениця 11 класу гімназії імені 
Пантелеймона Куліша м. Борзни Борзнянської районної ради Чернігівської 
області.


