
 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

Н А К А З 
 

     27 червня 2013 року                                                                                     №569 
 

Про проведення  XІ Міжнародного навчально- 

оздоровчого збору талановитих та обдарованих дітей –  

лідерів учнівського самоврядування загальноосвітніх  

навчальних закладів м. Києва 
 

На виконання міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Києва на 

2010-2013 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 липня          

2010 року №1272/4710, програми «Освіта Києва. 2011-2015 рр.», затвердженої 

рішенням Київської міської ради від 25.05.2011 №196/5583, Плану роботи 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту на 2013 рік, розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 квітня 

2013 № 645 «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей і студентів міста 

Києва у 2013 році», наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16 квітня 

2013 року № 316 «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей та молоді 

міста Києва у 2013 році» та з метою активізації і вдосконалення змісту, напрямів і форм 

діяльності учнівського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва, 

розвитку міжнародних партнерських зв’язків у реалізації молодіжних ініціатив 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести з 02 по 15 вересня 2013 року XІ  Міжнародний навчально-оздоровчий збір 

талановитих та обдарованих дітей - лідерів учнівського самоврядування 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва на базі Державного підприємства 

України «Міжнародний дитячий центр «Артек» за участю представників учнівського 

самоврядування із зарубіжних країн. 
 

2. Затвердити Програму проведення та чисельний склад районних делегацій                   

XІ Міжнародного навчально-оздоровчого збору талановитих та обдарованих дітей - 

лідерів учнівського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва у 

Міжнародному дитячому центрі «Артек» (додатки 1, 2).  
 

3. Керівником XІ Міжнародного навчально-оздоровчого збору талановитих та 

обдарованих дітей - лідерів учнівського самоврядування призначити Тодосову Галину 

Іванівну, головного спеціаліста відділу позашкільної освіти Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації). 
 



4. Керівнику XІ Міжнародного навчально-оздоровчого збору талановитих та 

обдарованих дітей - лідерів учнівського самоврядування Тодосовій Г.І. забезпечити 

реалізацію Програми збору та організувати  проведення навчальних семінарів для 

керівників районних учнівських делегацій. 
 

5. В. о. директора Київського Палацу дітей та юнацтва Заруцькій Л.С.: 
 

5.1. Забезпечити організовану відправку учасників XІ Міжнародного навчально-

оздоровчого збору талановитих та обдарованих дітей - лідерів учнівського 

самоврядування потягом «Київ-Сімферополь» і «Сімферополь-Київ». 
 

5.2. Організувати методичне та інформаційне забезпечення XІ Міжнародного 

навчально-оздоровчого збору талановитих та обдарованих дітей -  лідерів учнівського 

самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва. 
 

5.3. Забезпечити технічними засобами, відео- та фотозйомку XІ Міжнародного 

навчально-оздоровчого збору талановитих та обдарованих дітей -  лідерів учнівського 

самоврядування. 
 

6. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві  державних адміністрацій: 
 

6.1. Призначити зі складу спеціалістів та методистів, які відповідають у районах за 

виховну роботу, керівників районних делегацій XІ Міжнародного навчально-

оздоровчого збору талановитих та обдарованих дітей - лідерів учнівського 

самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва в Міжнародному 

дитячому центрі „Артек” з 02 по 15 вересня 2013 року,  покласти на них юридичну 

відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей у дорозі та під час проведення 

навчально-оздоровчого збору. 
 

6.2. Провести цільовий інструктаж з керівниками з охорони праці та з учнями із 

безпеки життєдіяльності з обов’язковим записом у журналах реєстрації інструктажів. 
 

6.3. Вжити заходів щодо забезпечення супроводу медичними працівниками районних 

делегацій до МДЦ «Артек» та у зворотньому напрямку відповідно до встановлених 

норм щодо супроводу організованих груп дітей. 
 

6.4. Здійснити оплату відрядження  керівникам  районних делегацій учасників                 

XІ Міжнародного навчально-оздоровчого збору лідерів учнівського самоврядування. 
 

6.5. Організувати оплату батьківських внесків у розмірі 50 відсотків від загальної 

вартості послуг з оздоровлення на розрахунковий рахунок Державного підприємства 

України «Міжнародний дитячий центр «Артек». 
 

 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника директора 

Департаменту освіти і  науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) Челомбітько В.Ю. 
 

 

Директор Департаменту                                                                      О. Добровольська                                            

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подання: 

 

Перший заступник директора 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту                            В. Челомбітько 

 

 

Погоджено: 

 

 
 

Начальник відділу  

правового забезпечення                                                          Л. Біба 

                                      

 

 

Виконавець: 

головний спеціаліст відділу  

позашкільної освіти                                                                        Г. Тодосова 



 

 
                                                                             

Додаток 1 

до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради 

                                                                                  (Київської міської державної адміністрації) 

                                                                                          від _______ 2013 р. № ______ 

 

 
 

Програма   

XІ  Міжнародного навчально-оздоровчого збору талановитих та обдарованих дітей –  

лідерів учнівського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва  

за участю представників учнівського самоврядування із  зарубіжних країн                           

на базі Державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр „Артек” 

 
 

Автономна Республіка Крим 

Міжнародний дитячий центр «Артек» 

02 – 15 вересня 2013 року  
 

02.09.2013  

«Артек» - територія дитинства! 

 

Час 

проведення 

Захід Відповідальні Місце 

проведення 

До 13.00  

 

 

 

 
15.00 – 16.30 

 

 

 

15.00 – 16.00 

 

 

 

 

 

 

16.00 – 17.00 

 

 

 

 

 

17.00 – 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

Заїзд учасників XІ Міжнародного 

навчально-оздоровчого збору лідерів 

учнівського самоврядування 

загальноосвітніх навчальних закладів 

м. Києва. 

Школа управлінської майстерності 

(ШУМ). «Екскурс в історію розвитку 

лідерського руху в м. Києві та 

створення УЛК». 

Формування прес-центру збору 

«Лідерський формат  2013».  

Оформлення фотовиставки 

«Міжнародні збори лідерів учнівського 

самоврядування загальноосвітніх 

навчальних закладів м. Києва – рік за 

роком!». 

Засідання прес-центру збору. Старт 

конкурсу на кращу фото-, відео-

презентацію «Лідерський «Артек» (до 3 

хв.). Підготовка І-го випуску газети 

збору (тема «Рік дитячої творчості в 

Україні»).   

«Лідерство без кордонів» - прес-

конференція з нагоди відкриття збору 

«Лідер 2013» за участю КМРС, 

керівників районних делегацій,  

учасників семінару, представників 

Молодіжного клубу лідерів. 

Обговорення Програми збору. 

Презентація ювілейного буклету 

МДЦ «Артек» 

Департамент освіти 

і науки, молоді та 

спорту м. Києва 

 

КПДЮ, КМРС 

 

 

 

Дарницька районна 

рада 

старшокласників 

«СТРІЛА» 

 

 

 

Дарницька рада 

старшокласників 

«СТРІЛА» 

 

 

 

Департамент освіти 

і науки, молоді та 

спорту м. Києва,  

Київський палац дітей 

та юнацтва, 

Київська міська рада 

старшокласників 

 

Табір «Озерний» 

(комплекс 

«Прибережний») 

 
 

Загонові місця 

 

 

 

Конференц-зал 

табору «Озерний» 

(ІІІ поверх, 

корпус «Селігер») 

 

 

 

 

Конференц-зал 

табору «Озерний» 

 

 

 

 

 

Конференц-зал 

табору «Озерний» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17.00-18.30 

20.00 – 21.00 

21.00 – 21.30 

«Учнівське самоврядування – 

спрямованість у майбутнє» 

Екскурсії. Знайомство з територією. 

Вечір «Знайомтесь, Артек!» 

Вечірня артеківська масовка. 

 

 

 

МДЦ «Артек» 

МДЦ «Артек» 

МДЦ «Артек» 

 

 

 

Кострова табору 

«Озерний» 

 

03.09.2013 

Від ідеї до дії. Діалог лідерів 
 

08.00 – 08.30 

 

 

 

 

09.30 – 13.00 

 

 

 

14.00 – 15.00 

 

 

 

 

 

 

20.00 – 21.00 

 

 

 

21.00 – 21.30 

Випуск інформаційних листівок-

блискавок та розміщення їх на стенді 

прес-центру збору «Лідерський формат 

2013». 

 

Школа управлінської майстерності 

(ШУМ). Тренінг «Мій район – 

найдієвіша команда лідерів!» 

 

Культурологічна акція лідерів 

учнівського самоврядування  

«Музейний експрес». Відвідування 

Музею історії МДЦ «Артек», Музею 

історії космонавтики, школи (районні 

делегації за окремим графіком). 

 

Відкриття XІ Міжнародного збору 

лідерів учнівського самоврядування  

«Лідер 2013». 

 

Вечірня артеківська масовка. 

Рада 

старшокласників 

«СТРІЛА» 

Дарницького району 

 

КПДЮ, Київська 

міська рада 

старшокласників  

 

МДЦ «Артек» 

 

 

 

 

 

 

Рада лідерів 

учнівського 

самоврядування 

Деснянського району 
МДЦ «Артек» 

 

Конференц-зал 

табору «Озерний» 

 

 

 

 

Загонові місця 

 

 

 

Музеї 
 

 

За окремим 

графіком 

 

 

Кострова табору 

«Озерний» 

 

Кострова табору 

«Озерний» 

 

04.09.2013 

«Зроби свідомий вибір!». День профорієнтації в МДЦ «Артек» 
 

08.00– 08.30 

 

 

 

9.30–11.00 

 

 

15.00 – 16.00 

 

 

 

 

 

20.00 – 21.30 

Випуск інформаційних листівок-

блискавок та розміщення їх на стенді 

прес-центру збору «Лідерський 

формат 2013». 

 Школа управлінської майстерності. 

Тренінг із профорієнтації «Крок до 

самовизначення» 

Круглий стіл «Формула вибору 

професії» (профорієнтаційна робота в 

навчальних закладах Києва). 

Презентація проекту Київської 

міської ради старшокласників «Світ 

професій – мій вибір, мій успіх». 

Вечірня артеківська масовка. 

Дарницька рада 

старшокласників 

«СТРІЛА» 

 

Координатори 

районних делегацій. 

 

Київський палац дітей 

та юнацтва 

Київська міська рада 

старшокласників 

 

 

МДЦ «Артек 

Конференц-зал 

табору 

«Озерний» 

 

 

Конференц-зал 

табору  

Конференц-зал 

табору 

 

 

 

 

 

Кострова табору 

«Озерний» 
 

05.09.2013 

«Олімпійська висота 2013».  День спорту в МДЦ «Артек» 
 

08.00– 08.30 

 

 

 

Випуск інформаційних листівок-

блискавок та розміщення їх на стенді 

прес-центру збору «Лідерський 

формат 2013». 

Дарницька рада 

старшокласників 

«СТРІЛА» 

 

Конференц-зал 

табору 

«Озерний» 

 



10.00– 10.30 

 

10.30– 10.40 

 

 

10.40 – 11.30 

11.30 – 13.00 

14.30 – 16.00 

16.30 – 18.30 

 

20.00 – 21.30 

Відкриття Малих Олімпійських ігор 

«О, спорт, ти – світ!»  

Конкурс плакатів соціальної реклами 

«Спорт – це молодість, сила і 

здоров’я!». 

Свято Нептуна. 

Школа управлінської майстерності 

«Є проект, і ми його реалізуємо!» 

Спортивні змагання  «Київ 

спортивний».  

Вечірня артеківська масовка. 

Районне Об’єднання 

старшокласників 

«Дніпро» 

 

 

 

Київський Палац дітей 

та юнацтва, КМРС 

МДЦ «Артек» 

 

МДЦ «Артек 

 

Кострова табору 

«Озерний» 

Кострова табору 

«Озерний» 

Басейн табору 

«Озерний» 

Спортивні 

площадки 
Конференц-зал 

табору  

Кострова табору 

                                             

06.09.2013 

«Артек» єднає друзів!».  День дружби в МДЦ «Артек»  

 

08.00– 08.30 

 

 

 

09.30 – 10.00 

 

 

20.00 – 21.00 

 

 

 

 

21.00 – 21.30 

Випуск інформаційних листівок-

блискавок та розміщення їх на стенді 

прес-центру збору «Лідерський формат 

2013». 

Презентація І-го випуску газети збору 

(тема «Рік дитячої творчості в 

Україні»)  

 «Нова лідерська хвиля «Артек» 2013». 

Презентація районних делегацій            

м. Києва та делегацій представників 

учнівського самоврядування 

зарубіжних країн. 

Вечірня артеківська масовка. 

Дарницька рада 

старшокласників 

«СТРІЛА» 

 

Дарницька рада 

старшокласників 

«СТРІЛА» 

Спілка учнів Подолу 

 

 

 

  

МДЦ «Артек 

Конференц-зал 

табору 

«Озерний» 

 

 

Конференц-зал 

табору 

«Озерний» 

Кострова табору 

«Озерний» 

 

 
 

Кострова табору 

«Озерний» 

 

 

07.09.2013 

Лідер – це не той, хто веде, а той, за ким ідуть! 

 

08.00– 08.30 

 

 

 

10.00 – 13.00 

 

10.00 – 13.00 

 

17.00-18.30 

 

 

20.00 -21.30 

Випуск інформаційних листівок-

блискавок та розміщення їх на стенді 

прес-центру збору «Лідерський формат  

2013». 

Прогулянка на катері південним 

берегом Криму. 

Майстер-класи. «Академія мистецтва 

спілкування»  

Школа управлінської майстерності. 

«Формування особистості лідера 

учнівського самоврядування». 

Вечірня артеківська масовка 

Дарницька рада 

старшокласників 

«СТРІЛА» 

 

МДЦ «Артек»  

 

МДЦ «Артек»  

 

Київський Палац 

дітей та юнацтва, 

КМРС 

 

Конференц-зал 

табору «Озерний» 

 

 

За окремим 

графіком   
 

Загонові місця 

 
Загонові місця 

 

Кострова табору 

«Озерний» 

 

08.09.2012 

«Хай буде планета красива й зелена для щастя, добра і для тебе й для мене!» 

День екологічних знань в МДЦ «Артек» 

 

05.00 – 08.30 

08.30 – 09.00 

 

 

 

Сходження на гору Аю-Даг. 

Випуск інформаційних листівок-

блискавок та розміщення їх на стенді 

прес-центру збору «Лідерський формат 

– 2013». 

МДЦ «Артек» 

Рада старшокласників 

«Стріла»  Дарницького 

району 

 

 

Конференц-зал 

табору 

«Озерний» 

 



09.30-10.30 

 

11.30-12.30 

 

 

17.00-18.00 

 

20.00 –21.30 

Майстер-класи. «Академія мистецтва 

спілкування».  

Засідання дискусійного клубу 

“Екологія душі: в гармонії з природою 

– у злагоді з собою”.  

Модерн-квест «Зелена планета» 

 

Вечірня артеківська масовка. 

МДЦ «Артек» 

 

КПДЮ, КМРС 

 

 

КПДЮ, КМРС 

 

МДЦ «Артек» 

 

 

Загонові місця 

 

Пляж 

табору 

«Озерний» 

Територія 

табору 

Кострова табору 

«Озерний» 

 

 09.09.2013  

День українських традицій у МДЦ «Артек»  

«Ми - твоє майбутнє, Україно!» 

 

08.30 – 09.00 

 

 

 

09.30 – 10.30  

 

20.00 – 21.00 

 

21.00 - 21.30 

Випуск інформаційних листівок-

блискавок та розміщення їх на стенді 

прес-центру збору «Лідерський формат 

– 2012». 

Майстер-класи. «Академія мистецтва 

спілкування».  

Вечірня програма «І допоки наша пісня 

лине, буде Україна на Землі». 

Вечірня артеківська масовка. 

Рада старшокласників 

«Стріла»  Дарницького 

району 

 

МДЦ «Артек 

 

Рада старшокласників 

Печерського району 

МДЦ «Артек» 

 

Конференц-зал 

табору 

«Озерний» 

 

Загонові місця 

 

Кострова табору 

«Озерний» 

Кострова табору 

«Озерний» 

 

10.09.2013 

 «Дружба, мир, «Артек» і я» 

 

08.00 – 08.30 

 

 

 

08.00 – 22.00 

9.00 -  09.30 

 

09.30-10.30 

 

17.00 – 18.00 

 

 

 

20.00-21.00 

 

21.00 - 21.30 

Випуск інформаційних листівок-

блискавок та розміщення їх на стенді 

прес-центру збору «Лідерський формат 

2013». 

Гра «Мій таємний друг» 

Підготовка ІІ-го випуску газети збору 

(тема «Дружба, мир, Артек і я»). 

Майстер-класи. «Академія мистецтва 

спілкування».  

Стіна вражень «Формула щастя... 

«Артек 2013»  

 

 

Фестиваль-конкурс артеківських пісень 

«Артек наповнює вітрила» 

Вечірня артеківська масовка. 

Рада старшокласників 

«Стріла»  Дарницького 

району 

 

КМРС 

Рада старшокласників 

«Стріла»  Дарницького 

району 

МДЦ «Артек» 

КМРС, Районна 

асоціація 

«Старшокласник» 

Святошинського р-ну 

МДЦ «Артек» 

 

МДЦ «Артек» 

Конференц-зал 

табору 

«Озерний» 

 

 

Конференц-зал 

табору 

«Озерний» 

Загонові місця 

 

Кострова табору 

«Озерний» 

 

 

Кострова табору 

«Озерний» 

Кострова табору 

«Озерний» 

 

11.09.2013 

«Краще Парижа і Риму – берег південний Криму!» 

 

08.00– 08.30 

 

 

 

10.00 – 13.00 

 

17.00 – 18.00 

Випуск інформаційних листівок-

блискавок та розміщення їх на стенді 

прес-центру збору «Лідерський формат 

– 2012». 

Екскурсія Південним берегом Криму. 

 

Мистецький флеш-моб «Артеківська 

Рада 

старшокласників 

«Стріла»  

Дарницького району 

МДЦ «Артек» 

 

Районна асоціація 

 

Конференц-зал 

табору «Озерний» 

 

За окремим 

графіком 

 

Загонові місця 



 

20.00 – 21.00 

 

 

21.00 - 21.30 

веселка». 

Конкурс на кращу фото-, 

відеопрезентацію «Лідерський «Артек» 

(до 3-х хв.) 

Вечірня артеківська масовка. 

«Старшокласник» 

Рада 

старшокласників 

Голосіївського р-ну 

МДЦ «Артек» 

 
Кострова табору 

«Озерний» 

Кострова табору 

«Озерний» 

 

 

12.09.2013 

«Творча арена лідера». День дитячої творчості у МДЦ «Артек» 

 

08.00– 08.30 

 

 

 

09.30 – 10.30 

 

20.00 – 21.00 

 

 

 

21.00 - 21.30 

Випуск інформаційних листівок-

блискавок та розміщення їх на стенді 

прес-центру збору «Лідерський формат 

– 2012». 

Майстер-класи. «Академія мистецтва 

спілкування».  

«У ритмі танцю крізь світ кіно». 

Тематична вечірка у стилі «Майданс-

шоу».  

 

Вечірня артеківська масовка. 

Рада 

старшокласників 

«Стріла»  

Дарницького району 

МДЦ «Артек» 

 

Рада 

старшокласників 

Шевченківського 

району 

МДЦ «Артек» 

 

Конференц-зал 

табору «Озерний» 

 

Загонові місця 

 

Кострова табору 

«Озерний» 

 

 

Кострова табору 

«Озерний» 

 

13.09.2013 

Наш дім – Земля, й вона єднає нас! 

 

08.00 – 08.30 

 

 

 

10.00 - 12.00 

 

 

 

14.00 – 15.00 

 

20.00 – 21.00 

 

 

 

 

 

 

 

21.00 - 22.00 

Випуск інформаційних листівок-

блискавок та розміщення їх на 

стенді прес-центру збору 

«Лідерський формат – 2012». 

 «Гонка за лідером». Творча 

станційна гра, присвячена 15-річчю  

створення учнівського 

самоврядування у  ЗНЗ м. Києва 

Майстер-класи. «Академія 

мистецтва спілкування».  

Вечірня програма «Прекрасний 

Києве на предковічних горах! 

Многострадальному хвала тобі, 

хвала!» в рамках акції «Галерея 

великих перемог» до 70-річчя 

визволення Києва від фашистських 

загарбників.   

Акція «Ліхтарики надії». 

Підведення підсумків проекту 

«Рейтинг». 

Рада старшокласників 

«Стріла»  Дарницького 

району 

 

Рада старшокласників 

«СОЛО»  Оболонського 

району 

 

МДЦ «Артек» 

 

Районна асоціація 

«Старшокласник» 

Святошинського району 

 

 

 

 

 

Голови районних рад 

старшокласників, 

керівники районних 

делегацій 

Конференц-зал 

табору 

«Озерний» 

 

 

Територія табору 

«Озерний» 

 
 

Загонові місця 

 

Кострова табору 

«Озерний» 

 

 

 

 

 

Набережна 

табору 

 

Загонові місця 

 

 

14.09.2013   

Ми різні – і в цьому наше багатство, ми разом – і в цьому наша сила 

 

08.00– 08.30 

 

 

 

 

Випуск інформаційних листівок-

блискавок та розміщення їх на стенді 

прес-центру збору «Лідерський формат  

2013». ІІ-й випуск газети прес-центру 

збору.  

Рада 

старшокласників 

«Стріла»  

Дарницького району 

 

Конференц-зал 

табору «Озерний» 

 

 

 
 



10.00 – 11.00 

 

 

 

10.00 – 11.00  

 

 

20.00 – 21.30 

 

Школа управлінської майстерності. 

Зустріч із директором Департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту  

м. Києва Добровольською О.М. 

Лідерський репортаж з місця подій: 

збір матеріалів до міської газети 

старшокласників «Шкільна столиця». 

«Ми різні – і в цьому наше багатство, 

ми разом – і в цьому наша сила». 

Закриття XІ Міжнародного навчально-

оздоровчого збору лідерів учнівського 

самоврядування загальноосвітніх 

навчальних закладів м. Києва «Лідер-

2013».   

Київська міська рада 

старшокласників 

 

 

Київська міська рада 

старшокласників 

 

Рада 

старшокласників 

«Лідер» 

Солом’янського 

району 

 

Конференц-зал 

табору «Озерний» 

 

 
Конференц-зал 

табору «Озерний» 

 

 

Кострова табору 

«Озерний» 

 

 

15.09.2013 

До зустрічі,  «Артек»! 

 

10.00 – 11.00 Засідання Київської міської ради 

старшокласників, активу районних рад 

старшокласників та представників 

учнівського самоврядування із 

зарубіжних країн (підсумки збору). 

 

Вирішення організаційних питань. 

Від’їзд делегацій 

Київська міська рада 

старшокласників 

 

Конференц-зал 

табору «Озерний» 

 

 

 

 

Перший заступник 

директора Департаменту                                                                   В. Челомбітько 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 2 

до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради 

                                                                                  (Київської міської державної адміністрації) 

                                                                                          від _______ 2013 р. № ______ 

 

 

Чисельний склад  

учасників XІ Міжнародного навчально-оздоровчого збору талановитих та 

обдарованих дітей – лідерів учнівського самоврядування загальноосвітніх 

навчальних закладів міста Києва за участю представників учнівського 

самоврядування із зарубіжних країн на базі Державного підприємства України 

«Міжнародний дитячий центр „Артек” 

 

 

Міжнародний дитячий центр «Артек» 

02 – 15 вересня 2013 року 

 

 

№ 

п/п 

 
               Район 

Чисельність 

учнівських 

районних рад 

 

Керівники 

делегацій 

Супроводжуючі 

1. Голосіївський 28 2 - 

2. Дарницький 32 2 1 

3. Деснянський 34 2 1 

4. Дніпровський 36 2 1 

5. Оболонський 30 2 - 

6. Печерський 23 2 - 

7.  Подільський 23 2 - 

8. Святошинський 30 2 - 

9. Солом’янський 34 2 1 

10. Шевченківський 30 2 - 

 Всього: 

 

300 20 3 

 

 
                                                                                    

 

Перший заступник 

директора Департаменту                                                                   В. Челомбітько 
 

 


