
 

 

 
 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

27.05.2021     м.Полтава     № 196 
  

 

Про проведення семінару-

практикуму та 44 обласних 

змагань з пішохідного туризму 

серед працівників освіти і 

науки   

 

 

З метою підвищення рівня позакласної роботи з фізичного виховання, 

передбаченого п. 3.2.3 Обласної програми національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням другого 

пленарного засідання четвертої сесії восьмого скликання Полтавської обласної 

ради від 09.04.2021 № 136, згідно з планом роботи Комунального закладу 

„Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради” 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести семінар-практикум та 44 обласні змагання з пішохідного 

туризму серед працівників освіти і науки у період з 03 до 05 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 

семінару-практикуму та 44 обласних змагань з пішохідного туризму серед 

працівників освіти і науки (додається). 

 

3. Оргкомітету забезпечити якісну підготовку і проведення семінару-

практикуму та 44 обласних змагань з пішохідного туризму серед працівників 

освіти і науки.  

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.). 
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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 семінару-практикуму та 44 обласних змагань з пішохідного 

туризму серед працівників освіти і науки. 

 

4.2. Провести фінансування заходу в межах затверджених кошторисних 

призначень.  

  

5. Керівникам органів управління освітою, директорам закладів освіти 

обласного підпорядкування, професійної (професійно-технічної) та закладів 

вищої освіти сприяти участі команд-делегацій у семінарі-практикумі та 

змаганнях. 

 

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 року № 196 

  26.04.2016  № 185 

 

Склад організаційного комітету з підготовки та проведення  

семінару-практикуму та 44 обласних змагань з пішохідного туризму  

серед працівників освіти і науки 

 

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”; 

Скиба Н. В., заступник голови Полтавського обласного комітету 

профспілки працівників освіти і науки (за згодою); 

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 
 


