ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ
«24» листопада 2017 року

Одеса

№ 362/ОД

Про участь у Всеукраїнському
Форумі лідерів учнівського
самоврядування
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України «Про
проведення Всеукраїнського форуму лідерів учнівського самоврядування»
від 14Л 1.2017 року № 1/9-610, з метою забезпечення участі представників
учнівського самоврядування Одеської області у Всеукраїнському форумі
лідерів учнівського самоврядування «Відповідне лідерство - шлях до успіху»
(далі - Форум) 5-7 грудня 2017 року у м. Києві
НАКАЗУЮ:
1.

Відділу освіти Чорноморської міської ради; управлінню освіти, сім'ї,

молоді та спорту Білгород-Дністровської міської ради; відділу освіти
Ізмаїльської міської ради Одеської області:
1.1. відрядити з 04.12. по 08.12. 2016 року до м. Києва делегацію учасників
Форуму у складі 3 дітей - лідерів учнівського самоврядування та
супроводжуючого - координатора керівника делегації (додаток 1).
2.

Призначити керівником делегації, супроводжуючою особою -

Чорноморець Тетяну Віталіївну, керівника гуртка «Школа лідерів»
Будинку дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської
області.

3.

Відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів - членів

делегації у період відрядження та своєчасне вирішення всіх питань,
пов’язаних з участю у Форумі покласти на супроводжуючу особу Чорноморець Тетяну Віталіївну (під підпис).
4.

Забезпечити участь членів делегації у Форумі за рахунок коштів, не

заборонених чинним законодавством.
5.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора

Департаменту - начальника управління нормативності та якості освіти
Н.О.Стельмах.

Директор Департаменту

О.А. Лончак

Додаток 1 до листа
Департаменту освіти і науки
Одеської облдержадміністрації
від 24.11. 2017 року №362/ОД
Учасники Всеукраїнського форуму лідерів учнівського самоврядування
«Відповідальне лідерство - шлях до успіху» Одеської області
№

ПІБ

п
п

дитини

1.

Солтик
Катерина
Сергіївна

15 травня
2002 року

************

Олександрівська ЗОШ,
гурток БДЮТ «Школа
лідерів»

харчування

2.

Нікора
Тетяна
Олегівна

25 січня
2001 року

************

ЗОШ №4, рада лідерів
самоврядування «Тірас»
КЗ МЦДТ

харчування

3.

Каражекова
Ганна
Василівна

13 січня
2000 року

************

КПНЗ Ізмаїльської
міської ради «Палац
дітей та юнацтва», штаб
лідерів «Бригантина»
Міський штаб лідерів
«Бригантина» дитячоюнацької асоціації
«ІСТР», член дитячої
ради гуртківців Центр

харчування

Дата
народження
повністю

Домашня адреса,
тел.,
ел. пошта.

Заклад, де навчається, Примітка
назва органу учнівського (обмеження
харчування)
самоврядування.

Керівник делегації учасників Форуму Одеської області
ПІБ
(керівника делегації,
координатора обласної
ради старшокласників)
Чорноморець Тетяна
Віталіївна

Повна назва
навчального закладу,
де працює

Контактний
телефон,
електронна
адреса

Час прибуття
до м. Києва

Час
від’їзду з
м. Києва

Будинок дитячої та
юнацької творчості
м.Чорноморськ,
керівник гуртка «Школа

**********

05 грудня 2017
року 09.45

07 грудня
2017 року
16.05 *

лідерів»

Заступник директора Департаменту –
начальник управління нормативності
та якості освіти

Н.О.Стельмах

