
 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

Н А К А З 
 

Від 22.05.2013                                                                                                        № 470 

 

 

 

 

Про проведення Героїко-патріотичного зльоту 

керівників навчальних закладів м. Києва 

в рамках акції «Галерея великих перемог» 

 

 

 Відповідно до розпоряджень Київської міської державної адміністрації від 15 

листопада 2012 № 2038 «Про відзначення 70-ї річниці визволення України від 

фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 

1941-1945 років» та від 11 квітня 2013 року № 503 «Про відзначення Дня 

Перемоги», плану роботи Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) на 2013 рік, з метою підведення підсумків та вдосконалення 

туристсько-краєзнавчої роботи в навчальних закладах, засвоєння практичних 

навичок з керівництва туристсько-краєзнавчою роботою в районах, виявлення та 

заохочення кращих районних команд працівників освіти   

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести Героїко-патріотичний зліт керівників навчальних закладів м. Києва 

в рамках акції «Галерея великих перемог» 19 червня 2013 року у 

Вишгородському районі с. Нові Петрівці (Національний музей заповідник 

«Битва за Київ в 1943 році) (далі Зліт). 

2. Затвердити організаційний комітет Зльоту, додається. 

3. Відповідальність за організацію та проведення Зльоту покласти на директора 

Міжнародного центру дитячо-юнацького туризму  Муковніну О. С. 

4. Першому заступникові директора Департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту Челомбітько В. Ю сформувати команду за участю працівників 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту та керівників навчальних 

закладів, підпорядкованих Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). 



5. Першому заступникові директора Департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту Челомбітько В. Ю, начальникам управлінь освіти районних в місті 

Києві державних адміністрацій: 

5.1. Забезпечити участь команд у Зльоті керівників навчальних закладів 

м. Києва в рамках акції «Галерея великих перемог», керівниками 

районних делегацій призначити відповідального за туристсько-

краєзнавчу роботу в районі. 

5.2. Забезпечити проведення цільового інструктажу з охорони праці з 

учасниками Зльоту з обов’язковим записом у журналі реєстрації 

інструктажів. 

6. Витрати на проведення Зльоту віднести за рахунок Міжнародного центру 

дитячо-юнацького туризму в межах коштів, передбачених в кошторисі доходів 

і видатків на 2013 рік. 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 

директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Челомбітько В.Ю.  

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту О. Добровольська    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської  міської державної адміністрації)  

_________________ № ______ 

 

Організаційний комітет 

Героїко-патріотичного зльоту керівників навчальних закладів м. Києва 

в рамках акції «Галерея великих перемог» 

 

Голова організаційного комітету: 

Челомбітько Вікторія Юріївна, перший заступник директора Департаменту освіти і 

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

міської державної адміністрації ). 

Члени організаційного комітету: 

Адаменко І. І. – начальник управління освіти Святошинської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

Бабінець С. І. – начальник відділу позашкільної освіти Департаменту освіти i науки, 

молоді та спорту. 

Васильєва Г. І. – начальник управління освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

Денисюк О. Я. – директор Центру науково-освітніх інновацій та моніторингу.  

Заруцька Л. С. – в. о. директора Київського Палацу дітей та юнацтва. 

Ільєнко В. П. – начальник управління освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

Коломієць В. М. – заслужений діяч мистецтв України, режисер (за згодою). 

Лазарєва Г. Р. – начальник управління освіти Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

Мельник Лариса Федорівна – директор Київського будинку вчителя. 

Міняйло Н. Ю. – заступник начальника управління освіти Печерської районної в 

місті Києві державної адміністрації. 

Муковніна О. С. – директор Міжнародного центру дитячо-юнацької творчості. 

Телевний В. І. – начальник управління освіти Голосіївської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

Тимченко С. М. – начальник управління освіти Дарницької районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

Тодосова Г. І. – головний спеціаліст відділу позашкільної освіти Департаменту 

освіти i науки, молоді та спорту. 

Троян Г. В. – начальник управління освіти Подільської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

Шурко О. В. – начальник управління освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

Ярова Є. В. – начальник управління освіти Шевченківської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

 

Директор Департаменту  О. Добровольська 


