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М.КИЇВ 

Про проведення обласних змагань 
серед учнівської молоді 
з пішохідного туризму 
в закритих приміщеннях 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними 
напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 04 січня 2018 року № 12, та Положення про Чемпіонати 
України з видів туризму, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України від 30 травня 2012 року № 642, зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 18 червня 2012 року за № 992/21304, на 
виконання плану роботи департаменту освіти і науки Київської обласної 
державної адміністрації на 2018 рік та з метою популяризації дитячо-
юнацького пішохідного туризму в області, виявлення кращих команд і 
спортсменів, 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести 10-11 лютого 2018 року на базі Бориспільського навчально-
виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» - загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів імені Володимира Мономаха» і Бориспільського міського центру 
туризму та краєзнавства учнівської молоді обласні змагання серед учнівської 
молоді з пішохідного туризму в закритих приміщеннях (далі - змагання). 

2. Керівникам місцевих органів управління освітою: 

2.1. забезпечити участь команд у змаганнях; 

2.2. покласти відповідальність за життя і безпеку дітей під час проїзду та 
перебування на змаганнях на керівників команд; 

2.3. здійснити контроль за проведенням інструктажу для членів команд 
щодо дотримання правил безпечної поведінки у дорозі та під час змагань; 
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2.4. здійснити витрати на відрядження команд за рахунок сторони, що 
відряджає. 

3. Начальнику управління освіти і науки Бориспільської міської ради 
Чернойван Т.А. створити належні умови для проведення змагань. 

4. Директорові Комунального закладу Київської обласної ради «Центр 
творчості дітей та юнацтва Київщини» Нестерук Т.В: 

4.1. забезпечити організаційно-методичний супровід проведення 
змагань; 

4.2. сформувати склад головної суддівської колегії змагань та 
забезпечити її роботу; 

4.3. створити безпечні умови для проведення змагань. 

5. Здійснити витрати на проведення змагань за рахунок коштів 
Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та 
юнацтва Київщини» у межах виділених бюджетних асигнувань. 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 
департаменту - начальника управління комунальних навчальних закладів 
Осипенко Ж.Ж. 


