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

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ  

Н А К А З

О Н  2018 року м. Чернігів №

Про участь у Всеукраїнському 
зборі лідерів учнівського 
самоврядування

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 15Л 1.2018 
№ 1/9-706 «Про проведення Всеукраїнського збору лідерів учнівського 
самоврядування» н а к а з у ю :

1. Комунальному позашкільному навчальному закладу Чернігівському 
обласному Палацу дітей та юнацтва (директор І. Мельниченко):

1.1 Направити представників обласної Ради старшокласників для участі 05- 
07 грудня 2018 року у Всеукраїнському зборі лідерів учнівського 
самоврядування до м. Києва (список додається).

1.2 Покласти відповідальність за життя і здоров’я дітей у дорозі від 
м. Чернігова до м. Києва 05 грудня 2018 року, у зворотному напрямку від 
м. Києва до м. Чернігова 07 грудня 2018 року та під час проведення заходу на 
Кулагу Олену Анатоліївну, методиста Чернігівського обласного Палацу дітей 
та юнацтва.

1.3 Витрати на відрядження О. Кулаги, проїзд, проживання, харчування 
дітей здійснити за рахунок загального фонду бюджету комунального 
позашкільного навчального закладу Чернігівського обласного Палацу дітей та 
юнацтва або інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

2. Управлінню освіти Чернігівської міської ради (начальник В. Білогура) 
сприяти участі здобувачів освіти Чернігівської ЗОНІ І-ІІІ ступенів № 10 
Чернігівської міської ради (відповідно до списку).

3. Відділу освіти Іванівської сільської ради (начальник О. Колесник):
3.1 Сприяти участі здобувача освіти В. Карповець 05-07 грудня 2018 року у 

Всеукраїнському зборі лідерів учнівського самоврядування в м. Києві.
3.2 Призначити супроводжуючу особу для В. Карповець у дорозі 05 грудня 

2018 року від с. Количівки Іванівської сільської ради до м. Чернігова та



зворотному напрямі 07 грудня 2018 року від м. Чернігова до с. Количівка, 
поклавши на неї відповідальність за життя і здоров’я дитини.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління-начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти 
О. СОРОНОВИЧ.

Начальник М. КОНОПАЦЬКИЙ


