
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел./факс (044) 287 89 14, 287 82 12 Е-mail: ukrpto@i.ua

від _10.08.2016_ № _3/3-9-571-16_

На № _________ від _____________

Департаменти (управління) освіти
і науки обласних, Київської міської
державних адміністрацій

Про проведення Всеукраїнського
зльоту учнівських виробничих
бригад, трудових аграрних об’єднань
загальноосвітніх і позашкільних
навчальних закладів

Відповідно  до  Плану  всеукраїнських  та  міжнародних  організаційно-масових
заходів  з  дітьми  та  учнівською  молоддю  на  2016  рік  (за  основними  напрямами
позашкільної освіти),  затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
25.12.2015 № 1360, та наказу МОН від 14.05.2012 № 574 «Про затвердження Положення
про Всеукраїнський зліт учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України від 31.05.2012 за № 868/21180, з 28 до 30 вересня ц.р. у Вінницькій
області  Національним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді  буде
проведений  Всеукраїнський  зліт  учнівських  виробничих  бригад,  трудових  аграрних
об’єднань,  трудових  загонів  загальноосвітніх  і  позашкільних  навчальних  закладів
(Положення про зліт – на сайті http://www.nenc.gov.ua).

До участі в заході запрошуються команди кращих учнівських виробничих бригад,
трудових  аграрних  об’єднань  загальноосвітніх  і  позашкільних  навчальних  закладів
областей та міста Києва. До складу команди входять 3 учасника та 1 керівник.

Заявки на участь у Зльоті необхідно подати до 20 серпня на електрону адресу
metodisti@ukr.net з поміткою «Заявка УВБ» (форма додається).

Заїзд і реєстрація учасників – 28 вересня до 12.00 год. За адресою: м. Вінниця,
вул. Хмельницьке шосе, 2,  готель «ФПО «Профспілковий». 

Від’їзд учасників - 30 вересня після 15.00 год.
Збереження життя та здоров’я дітей забезпечують керівники команд.
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що відряджає.
Додаткова  інформація  –  за  телефонами:  у  м.  Київ  –  0  (44)  430-02-60;

у м. Вінниця: 0 (432) 611-656, 096-355-53-54(контактна особа  Драгомирецька Ольга‒
Авксентіївна), 067-87-50-339 (контактна особа   Жовтоножук Любов Яківна).‒

Додаток: на 1 арк.

Директор департаменту               М. С. Кучинський

mailto:ukrpto@i.ua
mailto:metodisti@ukr.net
http://www.nenc.gov.ua/


Середницька А.Д. 481-32-51
Вербицький В.В. 430-02-60

Додаток 
до листа МОН України
від 10.08.2016 № 3/3-9-571-16

Заявка
на участь  у  Всеукраїнському зльоті учнівських виробничих бригад, трудових

аграрних об’єднань загальноосвітніх 
і позашкільних навчальних закладів

__________________________________________________________________
(назва організації)

просить дати дозвіл на участь команди у складі:

№
з/п

П.І.Б. учасника
Дата

народження
Клас, школа

Домашня
адреса

Дозвіл лікаря

Керівник делегації:____________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

Контактний телефон, електронна адреса керівника: ________________________
____________________________________________________________________

Необхідні засоби для презентації: _______________________________________

Захист дослідницької роботи (П.І.Б. учасника): _____________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Тема: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________

Секція: ______________________________________________________________

Директор __________________________                             __________________
(підпис)                               (П.І.Б.)
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	ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

