ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА
СПОРТУ

НАКАЗ
№ 62

05.02.2013

Про проведення міських масових заходів
з науково - технічної творчості
в лютому 2013 року
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 28 травня 2012 року № 635 «Про затвердження Положення про Всеукраїнські
відкриті змагання із спортивно-технічних видів спорту та інших напрямів
технічної творчості серед дітей та учнівської молоді», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від 14 червня 2012 року за № 953/21265, на
виконання Плану роботи Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) на 2013 рік та з метою пропаганди науково-технічної творчості
серед учнівської молоді, дітей та юнацтва
НАКАЗУЮ:
1. Провести:
 01-15 лютого 2013 року – заочний тур, 23-24 лютого 2013 року –
фінальний тур Київського міського відкритого конкурсу учнівської молоді з
інформаційних технологій шляхом обміну інформацією через мережу Інтернет
(далі – конкурс) на базі Центру дитячої та юнацької творчості Солом’янського
району;
 09, 23 лютого 2-13 року – міські змагання на Першість міста Києва з
авіамодельного спорту (далі – змагання) на базі середньої загальноосвітньої
школи № 239 Оболонського району.
2. Затвердити склад журі конкурсу, склад суддівської колегії змагань, кошториси
витрат на проведення конкурсу та змагань.

3. Відповідальність за організацію та проведення Київського міського відкритого
конкурсу учнівської молоді з інформаційних технологій покласти на
начальника управління освіти Солом’янської районної в місті Києві державної
адміністрації Лазарєву Г. Р.
4. Відповідальність за організацію і проведення міських змагань на Першість
міста Києва з авіамодельного спорту покласти на начальника управління
освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
Васильєву Г. І., директора Центру науково-технічної творчості молоді
«Сфера» Оболонського району Тихопія О.Я.
5. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних
адміністрацій, начальникові управління професійної освіти Департаменту
освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Кучинському М. С.:
5.1. Забезпечити необхідні умови для учнів загальноосвітніх, професійнотехнічних навчальних закладів, вихованців позашкільних навчальних
закладів, які бажають взяти участь у конкурсі та змаганнях.
5.2. Призначити відповідальних за життя, здоров’я дітей у дорозі та під час
проведення конкурсу та змагань.
5.3. Провести цільовий інструктаж з охорони праці з керівниками команд, які
беруть участь у конкурсі та змаганнях, з обов’язковим записом у журналі
реєстрації інструктажів.
5.4. Провести цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності з учнями, які
беруть участь у конкурсі та змаганнях, з обов’язковим записом у журналі
реєстрації інструктажів.
6. Заступникові директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Олефіренко Н.М. передбачити та профінансувати видатки на
проведення Київського міського відкритого конкурсу учнівської молоді з
інформаційних технологій та міських змагань на Першість міста Києва з
авіамодельного спорту відповідно до кошторисів, що додаються.
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:
Заступник директора Департаменту
освіти і науки, молоді та спорту

Н. Олефіренко

Начальник відділу
правового забезпечення

Л. Біба

Головний бухгалтер

І. Кучеренко

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. №___

Склад журі Київського міського відкритого конкурсу
учнівської молоді з інформаційних технологій
Голова журі
Сніжко М.В.

–

директор
Координаційного
центру
інформаційнокомунікаційних технологій, кандидат педагогічних наук

Секретар журі
Зінзюк О.В.

-

керівник гуртка ІОТ Центру технічної творчості та професійної
орієнтації шкільної молоді Дарницького району

Члени журі:
Руденко В.Д.

-

головний редактор журналу «Комп’ютер у школі та сім’ї»,
провідний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН
України, кандидат педагогічних наук (за згодою)
редактор журналу «Комп’ютер у школі та сім’ї», науковий
співробітник Інституту педагогіки НАПН України (за згодою)
керівник Центру інформаційних технологій Центру дитячої та
юнацької творчості Солом’янського району
керівник
гуртка
ІОТ
Центру
позашкільної
роботи
Святошинського р-ну, голова методичного об'єднання
«Комп’ютерна освіта»

Киричков Я.В.
Громовий О. В

-

Саприкіна О.К.

-

Тупчій С. В.

-

керівник гуртка Web-дизайну Станції юних техніків-Центру
науково-технічної творчості Дніпровського району

Созоненко С. Г. -

завідувач лабораторії комп’ютерних технологій Київського
Палацу дітей та юнацтва

Теребій П. В.

-

керівник гуртка «Юний програміст» ІОТ Центру технічної
творчості та професійної орієнтації шкільної молоді
Дарницького району

Вітюк Д. С.

-

керівник гуртка ІОТ Центру дитячої та юнатської творчості
Солом’янського району

Коломієць І. П.

-

керівник гуртка ІОТ Центру НТТМ “Сфера” Оболонського
району

Ослам В. М

-

керівник
гуртка
ІОТ
Святошинського р-ну

Центру

викладач інформаційних
Солом’янського району

технологій

Сергеєв М. С.

-

позашкільної
ліцею

роботи

«Престиж»

Калениченко Е.П. -

методист ЦНТТМ “Сфера” Оболонського району(міського
координаційного центру науково- технічної творчості учнівської
молоді)

Філь О. М.

програміст фірми UNI-FYSTEM (за згодою)

–

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. №___

Склад суддівської колегії міських змагань
на Першість міста Києва з авіамодельного спорту
Липецький О.П

- головний
суддя,
методист
Оболонського району

Петренко О.І

-

Судді :
Мовчан В.А.

головний секретар, завідуючий спортивно- технічним
відділом ЦНТТМ “Сфера” Оболонського району

-

керівник
авіамодельного
гуртка
середньої
загальноосвітньої школи №239 Оболонського району

Калачов А.Т.

-

керівник авіамодельного гуртка Центру технічної
творчості молоді Дарницького р-ну

Матвійчук С.І.

-

керівник авіамодельного
Деснянського району

Діордієв В.А.

-

керівник
авіамодельного
Оболонського району

Кобилянський В. П. -

ЦНТТМ

гуртка

клубу

“Сфера”

“Дніпро”

гуртка ЦНТТМ “Сфера”

керівник авіамодельного гуртка Центру позашкільної
роботи Святошинського району

Перший заступник директора Департаменту

В. Челомбітько

Додаток 3
до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від ”___”__________2013 р. №___

Кошторис
витрат на проведення Київського міського відкритого конкурсу
учнівської молоді з інформаційних технологій
23-24 лютого 2013 року,
ЦДЮТ Солом’янського р-ну
1.Оплата харчування членів журі міського Конкурсу:
45.57 грн. х 15 осіб х 2 дні = 1093.28 грн.
2. Касове обслуговування ( 0.15 %)
Всього:
3. Придбання канцтоварів, дискет, флешки:

1.64 грн.
1095.32 грн.
347.68 грн.

4. Придбання фотопаперу, фарби для кольорового принтера: 800.00грн.
5. Нагородження переможців в особистому заліку:
1 місце
2 місце
3 місце

65. 00 грн. х 12 осіб
55. 00 грн. х 12 осіб
45. 00 грн. х 12 осіб

780.00 грн.
660.00 грн.
540.00 грн.
Всього:

1980.00 грн.

6. Нагородження команди-переможця кубком:
150.00 грн. х 1 команду
150.00 грн.
-------------------------------------------------------------------------Загальна сума:
4373.00 грн.

Додаток 4
до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від ”___”__________2013 р. №___

Кошторис
витрат на проведення міських змагань
на Першість міста Києва з авіамодельного спорту
09,23 лютого 2013 року
СЗШ № 239 Оболонського району
1. Оплата харчування членів суддівської колегії:
45.57 грн. х 7 осіб х2 дні
= 637.98 грн.
2. Касове обслуговування (0,15%)

0.96 грн.
________________
Всього: 638.94 грн.

3. Придбання необхідних комплектуючих матеріалів для підготовки і
проведення змагань
1010.00 грн.
4. Придбання канцтоварів:

381.06 грн.

5. Нагородження переможців особистого заліку:
1 місце 65.00 грн. х 8 осіб
2 місце 55.00 грн. х 8 осіб
3 місце 45.00 грн. х 8 осіб

520.00 грн.
440.00 грн.
360.00 грн.
________________
Всього: 1320.00 грн.

Нагородження команди – переможця кубком:
225,00 грн. х 2 команди

450.00 грн.
_______________________
Загальна сума: 3800.00 грн.

