ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З
14 червня 2017 року

Одеса

№ 234/ОД

Про виїзд вихованців (учнів)
із числа дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування,
на відпочинок та оздоровлення до Австрії
На підставі запрошення Міжнародного Екологічної організації «GLOBAL
2000» від 09.03.2017, клопотань адміністрацій комунального закладу
«Піщанська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів» та
Державного навчального закладу «Балтське професійно-технічне аграрне
училище» щодо організації виїзду вихованців (учнів) навчальних закладів
влітку 2017 року до Австрії з метою відпочинку та участі у мовному курсі у
рамках проекту «Діти Чорнобиля», керуючись Порядком організації виїзду за
кордон на відпочинок та оздоровлення, затвердженим Постановою Кабінету
Міністрів України від 21.12.2005 №1251
НАКАЗУЮ:
1.
Дати погодження на виїзд з 02 по 22 липня 2017 року до Австрії
вихованців (учнів):
Рудакової Христини Юріївни, 29.11.1998 р.н., вихованки
Державного
навчального закладу «Балтське
професійно-технічне
аграрне
училище»;
Старікова
Івана 19.10.1998 р.н., вихованки Піщанської спеціальної
Володимировича,
загальноосвітньої школи-інтернату
І-ІІ ступенів.

2. Директорам комунальних та державних навчальних закладів:
«Піщанська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів»,
«Балтське професійно-технічне аграрне училище» (Здражевській В.М.,
Рибицькому А.С.):
2.1 забезпечити
проведення
з
вихованцями
(учнями)
та
супроводжуючою їх особою цільового інструктажу з охорони праці та безпеки

життєдіяльності (під підпис) з обов’язковою реєстрацією в журналі
встановленого зразка;
2.2 на період відсутності вихованців (учнів) не проводити видатки на їх
утримання;
2.3 витрати на відрядження здійснити за рахунок приймаючої сторони.
3. Призначити керівником групи та відповідальним за збереження життя
і здоров’я вихованців (учнів) під час подорожі, перебування в Австрії, їх
безпеку, своєчасне, і в повному складі, повернення Паршикову Олену
Олексіївну, педагогічного працівника (за згодою).
4. Відділу дошкільної, корекційної освіти та соціальної роботи
Углік О.В. надати допомогу з питань підготовки та погодження документів на
виїзд вихованців (учнів) відповідно до чинного законодавства України.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директораначальника управління нормативності та якості освіти Департаменту освіти і
науки обласної державної адміністрації Стельмах Н.О.
Директор Департаменту

О. А. Лончак

