
  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua 

 

від    07.12.09        №  _1/9-856

від    на №     

_____                    

 
Міністерство освіти і науки 
Автономної Республіки Крим, 
управління освіти і науки обласних, 
Київської та Севастопольської  
міських державних адміністрацій  

 
Про оздоровлення та відпочинок дітей 
під час зимових канікул у 2010 році 
 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  від 30.11.2009 № 
1080 “Про організацію змістовного дозвілля дітей під час зимових канікул 
2009/2010 навчального року” у м.Києві на базі Всеукраїнського профільного 
табору “Юннат” буде проведено оздоровлення та відпочинок вихованців 
районних і міських станцій юних натуралістів та еколого-натуралістичних 
центрів − переможців всеукраїнських конкурсів і акцій (перелік додається). 
 Оздоровлення та відпочинок дітей відбуватимуться у 3 зміни: 

І зміна    − з 09 до 13 січня; 
      ІІ зміна   − з 15 до 19 січня; 
          ІІІ зміна  − з 20 до 24 січня. 

Програмою заходу передбачено проведення науково-дослідницької роботи 
та обмін досвідом, відвідування тематичних виставок, культурно-мистецьких 
закладів і пам’яток історії та культури м.Києва. Для керівників делегацій 
діятиме “Методичний аудиторіум”. 

Заїзд делегацій − за адресою: м.Київ, вул. Вишгородська 19, Національний 
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Проїзд від центрального 
залізничного вокзалу: маршрутним таксі №558 або № 18+7 до зупинки 
“Кінотеатр «Кадр»”. 

mailto:vvv@minosvit.niiit.kiev.ua�


Керівник делегації має надати копію наказу начальника управління освіти і 
науки обласної державної адміністрації про склад делегації та медичні довідки-
дозволи на знаходження у дитячому колективі на кожного члена делегації. 

Проживання та харчування дітей у таборі “Юннат” забезпечує 
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Витрати на 
проїзд і харчування дітей в дорозі та відрядження керівників делегацій 
здійснюється за рахунок організації, що відряджає. Вартість проживання для 
керівників делегацій − 80-120 грн. на добу, харчування − 60 грн. на добу. 

Керівників делегацій просимо завчасно придбати квитки на зворотній шлях. 
Відповідальність за життя та здоров’я учасників покласти на керівників 

делегацій. 
Детальна інформація − за телефонами: (044) 430-02-60; 430-00-64. 
Додаток: на 3 арк. 

 
 
 
Заступник Міністра      П.Полянський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Середницька А.Д., 486-15-35 



Додаток  
до листа МОН України 
від 07.12.2009 № 1/9-856  

 
Перелік  

делегацій для оздоровлення та відпочинку  
у Всеукраїнському профільному таборі “Юннат”  

( 2010 рік) 
 

І зміна (09.01-13.01.2010 р.) 

Київська область 
1.Комунальний заклад Київської обласної ради Центр творчості 
дітей та юнацтва Київщини 

9 дітей +1 керівник 

2.СЮН м. Біла Церква 9 дітей +1 керівник 
3. ДЕНЦ “Камелія” м. Бровари 9 дітей +1 керівник 
4. К-Святошинський ЦЕНТУМ 9 дітей +1 керівник 
5.Фастівський райЕНЦ 9 дітей +1 керівник 
6.СЮН м. Васильків 9 дітей +1 керівник 
7.Таращанська райСЮН 9 дітей +1 керівник 
8.СЮН м. Фастів 9 дітей +1 керівник 
 9.ЕТЦТШМ м. Ірпінь 9 дітей +1 керівник 

Житомирська область 
10.Житомирський ОЦЕНТУМ 9 дітей +1 керівник 
11.Житомирська райСЮН 9 дітей +1 керівник 
12.Радомишльська райСЮН 9 дітей +1 керівник 
13.Бердичівський екологічний центр виховання дітей та юнацтва 9 дітей +1 керівник 
14.Коростенська міськСЮН 9 дітей +1 керівник 

Кіровоградська область 
15.Кіровоградський ОЦЕНТУМ 9 дітей +1 керівник 
16.Світловодська МСЮН 9 дітей +1 керівник 
17.Новоархангельська РСЮН 9 дітей +1 керівник 
18.Гайворонське навчально-виховне об'єднання СЮТ-СЮН 9 дітей +1 керівник 

Рівненська область 
19.Рівненська обласна станція юних натуралістів 9 дітей +1 керівник 
20.Радивилівська районна станція юних натуралістів 9 дітей +1 керівник 

Чернігівська область 
21.Новгород-Сіверська районна станція юних натуралістів 9 дітей +1 керівник 
22.Комунальний заклад Чернігівська обласна станція юних 
натуралістів 

9 дітей +1 керівник 

  Разом: − 220,  
з них: дітей − 198, 
педпрацівників − 22. 



ІІ зміна (15.01-19.01.2010р.) 

Херсонська область 
1.Херсонський облЕНЦУМ 9 дітей +1 керівник 
2.Новокаховська міськСЮН 9 дітей +1 керівник 
3.Каховська міська СЮН 9 дітей +1 керівник 
4. Голопристанська райСЮН 9 дітей +1 керівник 
5. Генічеська райСЮН 9 дітей +1 керівник 
6.Білозерська райСЮН 9 дітей +1 керівник 
7. Нижньосірогозька райСЮН 9 дітей +1 керівник 
8. Новотроїцька райСЮН 9 дітей +1 керівник 

Запорізька область 
9.Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді 

9 дітей +1 керівник 

10. Бердянська міськСЮН 9 дітей +1 керівник 
11. Мелітопольський еколого-натуралістичний  центр 9 дітей +1 керівник 

Одеська область 
12.Еколого-натуралістичний підрозділ-комплекс “Юннатський” 
Обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання 

9 дітей +1 керівник 

13.ЕНЦ Суворівського району м. Одеси 9 дітей +1 керівник 
14.Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді міста 
Іллічівська 

9 дітей +1 керівник 

15.Ізмаїльська міська станція юних натуралістів 9 дітей +1 керівник 
16.Котовська міська станція юних натуралістів 9 дітей +1 керівник 
17.Ананіївський будинок натуралістів 9 дітей +1 керівник 
18.Арцизький районний центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді 

9 дітей +1 керівник 

19.Балтська районна станція юних натуралістів 9 дітей +1 керівник 
20.Ренійська районна станція юних натуралістів 9 дітей +1 керівник 

 
Разом: − 200,  
з них: дітей − 180, 
педпрацівників − 20. 

ІIІ зміна (20.01-24.01.2010 р.) 

Волинська область 
1.Волинський обласний еколого-натуралістичний центр 9 дітей +1 керівник 
2.Нововолинська міська станція юних натуралістів 9 дітей +1 керівник 
3.Ківерцівський районний еколого-натуралістичний центр 9 дітей +1 керівник 
4.Ковельська міська станція юних натуралістів 9 дітей +1 керівник 
5.Луцький міський центр еколого-натуралістичної творчості 9 дітей +1 керівник 

Івано-Франківська область 
6.Обласний державний еколого-натуралістичний центр учнівської 
молоді 

9 дітей +1 керівник 



7.Богородчанська райСЮН 9 дітей +1 керівник 
8.Городенківська райСЮН 9 дітей +1 керівник 
9.Надвірнянський райЕНЦ 9 дітей +1 керівник 
10.Снятинська райСЮН  9 дітей +1 керівник 
11.Івано-Франківська міська дитяча еколого-натуралістична станція  9 дітей +1 керівник 

12.Коломийська міськСЮН 9 дітей +1 керівник 
Хмельницька область 

13. Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр 
учнівської молоді 

9 дітей +1 керівник 

14.Кам'янець-Подільський міський еколого-натуралістичний центр 
учнівської молоді 

9 дітей +1 керівник 

15. Шепетівський міський еколого-натуралістичний центр 
учнівської молоді 

9 дітей +1 керівник 

16. Славутський міський еколого-натуралістичний центр учнівської 
молоді 

9 дітей +1 керівник 

17.Дунаєвецька райСЮН 9 дітей +1 керівник 
18. Староушицька ЗОШ І-ІІІ ст. Кам'янець-Подільського    р-ну 9 дітей +1 керівник 
19. Китайгородська ЗОШ І-ІІІ ст. Кам'янець-Подільського   р-ну 9 дітей +1 керівник 

Черкаська область 
20.Черкаський обласний еколого-натуралістичний центр 9 дітей +1 керівник 
21.Уманський еколого-натуралістичний центр 9 дітей +1 керівник 
22.Смілянський еколого-натуралістичний центр 9 дітей +1 керівник 
23.Шполянська районна станція юних натуралістів 9 дітей +1 керівник 
24.Лесківська районна станція юних натуралістів 9 дітей +1 керівник 
  Разом: − 240,  

з них: дітей − 216, 
педпрацівників − 24. 

 

Дивіться Положення про Всеукраїнську школу передового досвіду Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України 
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