
 

 

 
 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

12.11.2019     м. Полтава     № 401 
 

Про проведення 43 обласних 

змагань та семінару-практикуму 

з пішохідного туризму серед 

працівників освіти і науки 

 

   

 Згідно з планом роботи Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації та Полтавського обласного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді, з метою надання  методичної допомоги 

працівникам освіти в підготовці і проведенні змагань, підвищення рівня 

безпеки проведення туристсько-спортивних походів з учнівською молоддю 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Провести 43 обласні змагання та семінар-практикум з пішохідного 

туризму серед працівників освіти і науки у період з 22 до 24 листопада         

2019 року на базі опорного закладу „Вовчицька загальноосвітня школа                 

І-ІІІ ступенів-ліцей імені В.Ф. Мицика Лубенської районної ради Полтавської 

області”. 

 

2. Затвердити оргкомітет семінару-практикуму в такому складі: 

Голова оргкомітету: – Ухань О.А.,  начальник відділу позашкільної освіти, 

виховної роботи, координації роботи закладів вищої 

освіти, науки та інноваційної діяльності.  

Члени оргкомітету: – Білокінь Ю.М., начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та     

спорту Лубенської районної державної адміністрації; 

– Комісар С.В., директор Полтавського обласного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді; 

          – Костюк В.В., директор опорного закладу          

„Вовчицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей                          

імені В.Ф. Мицика Лубенської районної ради Полтавської 

області”; 

 – Криворучко А.В., методист Полтавського обласного 

центру туризму і краєзнавства учнівської молоді; 

– Марюхно Г.В., заступник директора Полтавського 

обласного центру туризму і  краєзнавства учнівської 

молоді; 
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– Скиба Н.В., заступник голови Полтавського обласного 

комітету профспілки працівників освіти і науки (за 

згодою). 

 

3. Оргкомітету забезпечити якісну підготовку та проведення змагань та 

семінару-практикуму. Безпосередню відповідальність за проведення заходу 

покласти на Полтавський обласний центр туризму і краєзнавства учнівської 

молоді (директор Комісар С.В.). 

 

 4. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 

виконкомів міських рад, об’єднаних територіальних громад, директорам 

закладів освіти обласного підпорядкування та професійної (професійно-

технічної) освіти сприяти участі команд-делегацій у семінарі-практикумі та 

змаганнях. 

 

5. Директору Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді Комісару С.В. провести фінансування заходу в межах фонду 

кошторисних призначень (додається).  

                 Відшкодування витрат на придбання спорядження, єдиної спортивної 

форми, проїзд, добові та проживання учасників семінару-практикуму, членів  

команд, представників та суддів від команд здійснюється стороною, що 

відряджає. 

 

 6. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління 

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

забезпечення Рибалка С.В. 

 

 

Директор О. ХАРЧЕНКО  
 

 

 

 

 

 

 

 


