
 

 

 
 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

01.11.2019      м. Полтава     № 386 
 

Про проведення Х обласної 

краєзнавчої конференції 

учнівської молоді „Полтавщина 

– земля моя свята” 

 

 

Згідно з планом роботи Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації, на виконання Указу Президенту України від 

18 травня 2019 року №286/2019 „Про стратегію національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді” та з метою активізації краєзнавчого руху учнівської 

молоді і обміну досвідом краєзнавчо-дослідницької роботи в закладах освіти 

 

НАКАЗУЮ: 

  

1. Полтавському обласному центру туризму і краєзнавства учнівської 

молоді (Комісару С.В.) провести в м. Полтаві Х обласну краєзнавчу 

конференцію учнівської молоді „Полтавщина – земля моя свята” в період                                                       

з 19 до 21 листопада 2019 року. 

 

2. Порядок проведення Х обласної краєзнавчої конференції учнівської 

молоді „Полтавщина – земля моя свята” затвердити (додається). 

 

3. Затвердити оргкомітет з підготовки та проведення конференції в 

такому складі: 

Голова оргкомітету: – Рибалко С.В., начальник управління позашкільної, 

професійної (професійно-технічної), вищої освіти та 

правового забезпечення. 

Заступник голови  

оргкомітету: – Комісар С.В., директор Полтавського обласного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді. 

Члени оргкомітету: – Марюхно Г.В., заступник директора з навчально-

виховної роботи Полтавського обласного центру туризму 

і краєзнавства учнівської  молоді; 

 – Порубай Н.Ю., завідувач методичного відділу 

Полтавського обласного центру туризму і  краєзнавства  

учнівської  молоді; 
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 – Старостіна Л.Л., директор Полтавського юридичного 

коледжу Національного юридичного університету               

імені Ярослава Мудрого 

  

4. Оргкомітету забезпечити якісну підготовку та виконання порядку 

проведення обласної конференції. Безпосередню відповідальність за 

проведення заходу покласти на Полтавський обласний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді (Комісар С.В.) 

 

5. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій та 

виконкомів міських рад, об’єднаних територіальних громад, директорам 

інтернатних закладів обласного підпорядкування забезпечити якісну підготовку 

та участь делегацій у краєзнавчій конференції учнівської молоді.  

 

6. Відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей покласти на 

керівників делегацій. 

 

7. Відшкодування витрат на участь у конференції  здійснюється 

стороною, що відряджає.  

          

 8. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління 

позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти та правового 

забезпечення Рибалка С.В. 

 

 

Виконувач обов’язків директора  Г. ВЛАСЮК   

 


