
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ   ОСВІТИ   І   НАУКИ 
 

НАКАЗ 
 

04.01.2018           м. Полтава     № 4 

 

Про затвердження Головної  

суддівської колегії та Програми  

22 обласної туристської Спартакіади  

учнівської та студентської молоді  

Полтавщини 

 

 Відповідно до Положення про обласну туристську Спартакіаду учнівської 

молоді Полтавщини, затвердженого наказом Департаменту освіти і науки 

Полтавської обласної державної адміністрації від 11.01.2013 № 9, 

зареєстрованого в Полтавському Головному управлінні юстиції 14.01.2013 за 

№1/1937 та наказу від 09.02.2015 № 43 «Про внесення змін до наказу від 11 

січня 2013 року № 9 «Про затвердження Положення про обласну туристську 

Спартакіаду учнівської молоді Полтавщини», зареєстрованого в Полтавському 

Головному управлінні юстиції 14.02.2015 за № 15/2159 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Затвердити: 

1.1. Склад Головної суддівської колегії 22 обласної туристської 

Спартакіади учнівської та студентської молоді Полтавщини на 2018 рік       

(додаток 1). 

1.2. Програму 22 обласної туристської Спартакіади учнівської та 

студентської молоді Полтавщини на 2018 рік (додаток 2). 

 

2. Полтавському обласному центру туризму і краєзнавства учнівської 

молоді (Комісар С.В.) здійснити відповідні заходи та забезпечити належні 

умови для проведення змагань Спартакіади.  

  

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор Департаменту  

освіти і науки О.В. Харченко 



Додаток 1 

до наказу Департаменту  

освіти і науки  

 

 

 

Склад 

Головної суддівської колегії 22 обласної туристської 

Спартакіади учнівської та студентської молоді Полтавщини на 2018 рік 

 

 

Головний суддя:  – Криворучко А.В., методист Полтавського обласного 

центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, суддя 

Національної суддівської категорії. 

 

Головний секретар: – Порубай Н.Ю., завідувач методичного відділу 

Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді, суддя першої суддівської категорії. 

Члени Головної 

суддівської колегії: – Безверхий О.А., завідувач організаційно-масового 

відділу Полтавського обласного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді, суддя другої суддівської 

категорії. 

– Дерика О.І., керівник гуртків станції юних 

туристів імені Давида Гурамішвілі м. Миргорода, суддя 

другої суддівської категорії; 

  – Карамушка О.В., директор Решетилівського 

районного центру туризму і краєзнавства учнівської 

молоді; суддя першої суддівської категорії; 

– Луценко В.П., учитель комунального закладу 

«Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 

Полтавської міської ради Полтавської області», суддя 

другої суддівської категорії; 

  – Сутула В.С., керівник гуртків Карлівського районного 

будинку дитячої та юнацької творчості, суддя першої 

суддівської категорії. 

 

 

Директор Полтавського обласного 

центру туризму і краєзнавства  

учнівської молоді                                     (підписано)                       С.В. Комісар  

 
 

 


