
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Н А К А З

10.06.2013                                                                        № 520

                                                                              

Про нагородження лідерів учнівського самоврядування
загальноосвітніх навчальних закладів міста

За особистий внесок у розвиток учнівського самоврядування у загальноосвітніх 
навчальних  закладах  міста  Києва,  підтримку  лідерського  руху,  творчість, 
ініціативність,  майстерність в організації  та  проведенні  інтелектуальних і  творчих 
конкурсів

Н А К А З У Ю:

1. Оголосити подяку Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого 
органу  Київської  міської  ради  (Київської  міської  державної  адміністрації) 
лідерам  учнівського  самоврядування  загальноосвітніх  навчальних  закладів 
міста (додаток).

     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



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
 ______ 2013  № ________

Список лідерів учнівського самоврядування, яким оголошується подяка 
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації)



Прізвище ім'я Навчальний заклад

Голосіївський район

Баранцов Богдан голова ради лідерів учнівського самоврядування спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської та італійської мов 
№ 130   ім. Данте Аліг’єрі Голосіївського району

Дяченко Анастасія голова ради лідерів учнівського самоврядування ліцею “Голосіївський” 
№ 241  Голосіївського району

Образцова Аліса        - голова ради лідерів учнівського самоврядування спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 
Голосіївського району

Демченко Валерія голова ради лідерів учнівського самоврядування гімназії № 59 
ім. О.М.Бойченка  Голосіївського району

Цикунова Олександра голова ради лідерів учнівського самоврядування середньої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 108  Голосіївського району

Дарницький район

Корчемний Іван голова ради лідерів учнівського самоврядування гімназії № 237

Самофалова Марина голова  Дарницької районної ради старшокласників «Стріла» 

Бугай Катерина голова ради старшокласників спеціалізованої школи  № 105 

Москаленко Любов голова ради старшокласників спеціалізованої школи № 255

Прихідько Тетяна голова ради старшокласників  середньої загальноосвітньої школи 
№ 289

Поліщук Наталія голова ради старшокласників середньої загальноосвітньої школи 
№ 280

Чернякова Поліна голова ради старшокласників спеціалізованої школи  № 291

Полішук Тетяна голова ради старшокласників спеціалізованої школи  № 309

Кича Надія голова ради старшокласників гімназії № 323

Гнідець Анна голова ради старшокласників ліцею «Інтелект»

Деснянський район

Варченко Марія президент ради лідерів учнівського самоврядування навчальних 
закладів Деснянського району

Сандига Аліна, заступник президента ради лідерів учнівського самоврядування 
навчальних закладів Деснянського району  

Горкун Владислав голова ради старшокласників  середньої загальноосвітньої школи 
№ 119

Скивка Артем голова ради старшокласників  спеціалізованої школи  № 207

Шищенко Олена голова ради лідерів учнівського самоврядування  спеціалізованої 
школи № 320

Слободянюк Наталія голова ради лідерів учнівського самоврядування  спеціалізованої 
школи  № 301

Деркачова Юлія голова ради лідерів учнівського самоврядування   середньої 
загальноосвітньої школи  № 259

Усатова Тетяна голова ради лідерів учнівського самоврядування   середньої 
загальноосвітньої школи № 238

Дніпровський район

Корзенюк Юлія голова ради лідерів учнівського самоврядування   середньої 
загальноосвітньої школи № 66



Перший заступник директора Департаменту                              В. Челомбітько

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

«Про нагородження лідерів учнівського самоврядування»

1. Обґрунтування необхідності прийняття наказу
Цей наказ запроваджує механізм проведення антидискримінаційної експертизи 

забезпечення  рівних  можливостей  щодо  реалізації  прав  і  свобод  людини  та 
громадянина під час нагородження лідерів учнівського самоврядування

2. Мета і завдання прийняття наказу

Метою цього наказу є підтримка та популяризація учнівського самоврядування, 
підвищення  авторитету  лідерів  учнівського  самоврядування  у  загальноосвітніх 
навчальних закладах міста.

                         3.   Правові аспекти

У  цій  сфері  діє  Закон  України  «Про  засади  запобіганню  та  протидії 
дискримінації  в  Україні»,  Порядок  проведення  органами  виконавчої  влади 
антидискримінаційної  експертизи  проектів  нормативно-правових  актів, 
затверджений Постановою Кабінету міністрів України від 30 січня 2013 року       № 
61  «Питання  проведення  антидискримінаційної  експертизи  та  громадської 
антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів».

4.Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього наказу не потребує фінансування 

5. Позиція заінтересованих органів

Департамент  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту  виконавчого  органу  Київської 
міської  ради  (Київської  міської  державної  адміністрації)  зацікавлений  у 
нагородженні  кращих  представників  учнівського  самоврядування,  так  як  це 
сприятиме  популяризації  учнівського  самоврядування,  підвищенню  авторитету 
лідерів учнівського самоврядування у загальноосвітніх навчальних закладах міста.

                              6.  Регіональний аспект

Цей  наказ  забезпечить  запровадження  механізму  проведення 
антидискримінаційної  експертизи  під  час  нагородження  лідерів  учнівського 
самоврядування  з  метою забезпечення рівних можливостей щодо реалізації  прав і 
свобод людини та громадянина.



                           6-а. Запобігання дискримінації
Наказ не містить ознак дискримінації

                                7.  Громадське обговорення
Цей наказ не потребує громадського обговорення

8. Прогноз результатів
Результатом  прийняття  цього  наказу  є  нагородження  кращих  представників 

учнівського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва.

Перший заступник 
директора Департаменту                                                      В. Челомбітько
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