
 

 

 
 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

27.05.2021     м. Полтава     № 197 
  

 

Про проведення відкритого  

56 Чемпіонату області з 

пішохідного туризму в залік 

24 обласної туристської  

Спартакіади учнівської  

та студентської молоді 

Полтавщини  

 

 

 Відповідно до Положення про обласну туристську Спартакіаду учнівської 

та студентської молоді Полтавщини, затвердженого наказом Департаменту 

освіти і науки Полтавської облдержадміністрації від 28.01.2020 № 25, 

зареєстрованого в Північно-Східному міжрегіональному управлінні 

Міністерства юстиції (м. Суми) 30 січня 2020 року за № 12/12, наказу 

Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації від 02.02.2021           

№ 17 „Про затвердження організаційного комітету, головної суддівської колегії 

та програми 24 обласної туристської Спартакіади учнівської та студентської 

молоді Полтавщини”, згідно з планом роботи Комунального закладу 

„Полтавського обласного центру національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради” та з 

метою популяризації і подальшого розвитку спортивного туризму в області,  

підвищення спортивної майстерності, виявлення найсильніших команд і 

спортсменів та формування збірної команди області для участі у 

Всеукраїнських змаганнях 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Провести відкритий 56 Чемпіонат області з пішохідного туризму в 

залік 24 обласної туристської Спартакіади учнівської та студентської молоді 

Полтавщини (далі – Чемпіонат) у період з 11 до 14 червня 2021 року за 

адресою: Полтавська область, Полтавський район, селище Білики, вулиця 

Набережна 2, буд. 2а з дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-

протиепідемічних правил і норм, запроваджених у зв’язку з поширенням 

гострої респіраторної хвороби COVID-19. 

 

 2. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та проведення 

Чемпіонату (додається). 
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3. Оргкомітету забезпечити якісну підготовку і проведення Чемпіонату. 

Безпосередню відповідальність за проведення заходу покласти на 

Комунальний заклад „Полтавський обласний центр національно-патріотичного 

виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної 

ради” (виконувач обов’язків директора Порубай Н. Ю.). 

 

4. Виконувачу обов’язків директора Комунального закладу „Полтавський 

обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства 

учнівської молоді Полтавської обласної ради” Порубай Н. Ю.: 

 

4.1. Здійснити організаційні заходи та забезпечити належні умови для 

проведення Чемпіонату. 

 

4.2. Провести фінансування заходу в межах затверджених кошторисних 

призначень.  

  

5. Керівникам органів управління освітою, директорам закладів освіти 

обласного підпорядкування, професійної (професійно-технічної) освіти сприяти 

участі команд-делегацій у Чемпіонаті. 

 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор    Віта КОВАЛЬСЬКА  
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Додаток 

до наказу Департаменту 

освіти і науки  

27 травня 2021 № 197 

  26.04.2016  № 185 

 

Склад організаційного комітету з підготовки та проведення  

відкритого 56 Чемпіонату області з пішохідного туризму в залік 24 обласної 

туристської Спартакіади учнівської та студентської  

молоді Полтавщини 

 

 

Голова оргкомітету:  

Рибалко С. В., головний спеціаліст відділу вищої, професійно-технічної, 

позашкільної освіти, виховної роботи, науки та інновацій Департаменту освіти і 

науки обласної державної адміністрації. 

 

Члени оргкомітету:  

Безверхий О. А., завідувач організаційно-масового відділу Комунального 

закладу „Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради”; 

Копилець Є. В., заступник директора з навчально-виховної роботи 

Комунального закладу „Полтавський обласний центр національно-

патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради”; 

Криворучко А. В., методист Комунального закладу „Полтавський 

обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства 

учнівської молоді Полтавської обласної ради”; 

Порубай Н. Ю., виконувач обов’язків директора Комунального закладу 

„Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради”; 

Сироватка Д. В., заступник директора з адміністративно-господарської 

частини Комунального закладу „Полтавський обласний центр національно-

патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради”. 
 

 

Виконувач обов’язків директора 

Комунального закладу 

„Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного 

виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради” 

 

 

 

 

 

 

(підписано) 

 

 

 

 

 

 

Наталія ПОРУБАЙ 

 


