
 

 
 

 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

06.01.2023     Полтава     № 9 
 

Про проведення туристського 

Кубку Полтавщини серед 

учнівської та студентської 

молоді 
 

 Відповідно до Положення про туристський Кубок Полтавщини серед 

учнівської та студентської молоді, затвердженого наказом Департаменту освіти 

і науки Полтавської обласної державної адміністрації від 14 лютого 2022 року 

№ 60 „Про затвердження Положення про туристський Кубок Полтавщини серед 

учнівської та студентської молоді”, зареєстрованого в Північно-Східному 

міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми) 18 лютого 

2022 року за № 16/445 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити: 
 

1.1. Склад організаційного комітету туристського Кубку Полтавщини 

серед учнівської та студентської молоді (далі – Кубок) на 2023 рік (додаток 1). 
 

1.2. Склад головної суддівської колегії Кубку на 2023 рік (додаток 2). 
 

2. Комунальному закладу „Полтавський обласний центр національно-

патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради” (виконувачу обов’язків директора ПІВНЯКУ А.Ю.) 

затвердити Програму Кубку. 
 

3. Організаціям, які проводять змагання, здійснити відповідні заходи та 

забезпечити належні умови для проведення змагань Кубку з дотримуватися 

законодавства України про введення воєнного стану та в частині запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої короновірусною інфекцією SARS-CoV-2. 
 

4. Керівникам органів управління освітою територіальних громад, 

директорам закладів освіти обласного підпорядкування, вищої, фахової 

передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти сприяти участі 

команд у Кубку.  
  

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор  Євген КОНЧАКОВСЬКИЙ  



 
 

Додаток 1 

до наказу Департаменту 

освіти і науки  

06 січня 2023 року № 9 

 

Склад  

організаційного комітету туристського Кубку Полтавщини 

серед учнівської та студентської молоді на 2023 рік 

 

Голова оргкомітету:  

ФРАНЧУК Валентина Іванівна, начальник відділу вищої, професійно-

технічної, позашкільної освіти, виховної роботи, науки та інновацій. 

 

Члени оргкомітету:  

БАБИЧ Віра Дмитрівна, начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Карлівської міської ради Полтавського району (за згодою); 

БОНДАРЕНКО-БРОВКО Марина Павлівна, методист Комунального 

закладу „Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради”; 

ГРЕЧАНИЙ Віталій Олексійович, директор Центру позашкільної освіти 

Миргородської міської ради Миргородського району (за згодою); 

КОПИЛЕЦЬ Євгеній Вікторович, заступник директора Комунального 

закладу „Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради”; 

КРИВОРУЧКО Анатолій Вікторович, методист Комунального закладу 

„Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради”; 

ЯЛОВЕЦЬ Євген Олександрович, директор Комунального закладу 

„Розсошенська гімназія Щербанівської сільської ради Полтавського району” (за 

згодою); 

 ЯРОСЛАВСЬКА Валентина Василівна, директор Михайлівського ліцею 

Михайлівської сільської ради Полтавського району (за згодою). 

 

 

Виконувач обов’язків директора 

Комунального закладу „Полтавський 

обласний центр національно-

патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради” 

 

 

 

 

 

        (підписано)         Андрій ПІВНЯК 

 
 

 

 

 

 



 
 

Додаток 2 

до наказу Департаменту  

освіти і науки  

06 січня 2023 року № 9 

       

      

Склад 

Головної суддівської колегії туристського Кубку Полтавщини  

серед учнівської та студентської молоді на 2023 рік 

 

Головний суддя:  

КРИВОРУЧКО Анатолій Вікторович, методист Комунального закладу 

„Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради”, суддя Національної 

суддівської категорії. 

 

Головний секретар:  

БОНДАРЕНКО-БРОВКО Марина Павлівна, методист Комунального 

закладу „Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради”, суддя 

другої суддівської категорії. 

Члени Головної суддівської колегії: 

ІВАЩЕНКО Микола Анатолійович, вчитель Опорного закладу 

„Вовчицький ліцей імені В. Ф. Мицика Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області”, суддя другої суддівської колегії (за згодою); 

КАРАМУШКА Олександр Вікторович, вчитель Кукобівської філії                        

І–ІІ ступенів з дошкільним підрозділом Покровського опорного закладу 

загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів Решетилівської міської ради 

Полтавської області, суддя першої суддівської категорії (за згодою); 

ПОЛОНСЬКИЙ Микола Миколайович, методист Дитячо-юнацького 

клубу спортивного орієнтування і туризму „Валтекс” Лубенської міської ради, 

суддя першої суддівської категорії (за згодою); 

СЕМЕНЮТА Григорій Олексійович, директор Дитячо-юнацького клубу 

спортивного орієнтування і туризму „Валтекс” Лубенської міської ради, суддя 

Національної суддівської категорії (за згодою); 

СУТУЛА Віталій Степанович, головний спеціаліст гуманітарного відділу 

Ланнівської сільської ради, суддя першої суддівської категорії (за згодою). 

 

 

Виконувач обов’язків директора 

Комунального закладу „Полтавський 

обласний центр національно-

патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради” 

 

 

 

 

 

        (підписано)         Андрій ПІВНЯК 

 


