
Ч ЕРН ІГІВС ЬК А  ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА А ДМ ІН ІСТРА Ц ІЯ 

У П Р А В Л І Н Н Я  О С В І Т И  І Н А У К И

Н А К А З

J5 tlpSlldL 2019 року м. Чернігів № J S O

Про участь у Міжнародній літній 
школі з дистанційного зондування Землі

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно- 
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю за основними напрямами 
позашкільної освіти на 2019 рік, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 21Л 1.2018 № 1292, листів Міністерства освіти і науки 
України від 05.06.2019 № 1/9-350 «Про проведення Міжнародної літньої школи 
з дистанційного зондування Землі» та Національного центру «Мала академія 
наук України» від 04.06.2019 № 172/1.1/5.1-496 «Про проведення Міжнародної 
літньої школи з дистанційного зондування Землі (в рамках діяльності Академії 
Copernicus НЦ «МАНУ»)» н а к а з у ю :

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

1.1 Направити з 30 червня до 07 липня 2019 року до с. Поляни 
Свалявського району Закарпатської області Дзюгал Ольгу, ученицю 11 класу 
Чернігівського обласного ліцею для обдарованої сільської молоді Чернігівської 
обласної ради, для участі у Міжнародній літній школі з дистанційного 
зондування Землі.

1.2 Призначити супроводжуючою особою учасниці школи в дорозі 
з 30 червня до 01 липня 2019 року від м. Чернігова до с. Поляни Свалявського 
району Закарпатської області, з 06 до 07 липня 2019 року в зворотному 
напрямку Олену Лях -  методиста обласного комунального позашкільного 
навчального закладу «Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді» 
Чернігівської обласної ради, та відрядити її до с. Поляни Свалявського району 
Закарпатської області з 30 червня до 01 липня й з 06 до 07 липня 2019 року.

1.3 Відповідальність за збереження життя і здоров’я учасниці школи в 
дорозі від м. Чернігова до с. Поляни Свалявського району Закарпатської області 
та в зворотному напрямку покласти на Олену Лях. Під час проведення 
Міжнародної літньої школи з дистанційного зондування Землі збереження 
життя і здоров’я учасниці забезпечують організатори заходу.



1.4 Витрати на відрядження супроводжуючої особи, проїзд учасниці 
школи від м. Чернігова до с. Поляни Свалявського району Закарпатської 
області 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 учасниці школи здійснюються за 
рахунок фінансування Національного Центру «Мала академія-наук України» за 
програмою КПКВ 2201120 загального фонду державного бюджету.

2. Директору Чернігівського обласного ліцею для обдарованої сільської 
молоді Чернігівської обласної ради (Г. Коломієць) сприяти участі 
Дзюгал Ольги у Міжнародній літній школі з дистанційного зондування Землі.

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


