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ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ  

Н А К А З

2019 Р0КУ М. Чернігів № (£/¥

Про проведення навчально-тренувальних 
зборів з підготовки команди Чернігівської 
області до 48-го Чемпіонату України 
серед юнаків з пішохідного туризму

Відповідно до Плану роботи комунального позашкільного навчального 
закладу «Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства 
учнівської молоді», з метою якісної підготовки команди Чернігівської області до 
48-го Чемпіонату України серед юнаків з пішохідного туризму н а к а з у ю :

1. Директору комунального позашкільного навчального закладу «Центр 
національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської 
молоді» (П. Степовик):

1Л. Організувати і провести навчально-тренувальні збори з підготовки 
команди Чернігівської області до 48-го Чемпіонату України серед юнаків з 
пішохідного туризму 27 червня - 05 липня 2019 року на базі Новгород-Сіверської 
гімназії №1 імені Б. Майстренка Новгород-Сіверської міської ради (далі -  Обласні 
збори).

1.2. Сформувати команду здобувачів освіти закладів освіти Чернігівської 
області та тренерського складу, учасників Обласних зборів (список додається).

1.3. Затвердити кошторис витрат на проведення Обласних зборів.

2. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської 
міської ради (П. Верченко):

2.1. Сприяти проведенню 27 червня - 05 липня 2019 року Обласних зборів 
на базі Новгород-Сіверської гімназії № 1 імені Б.Майстренка Новгород-Сіверської 
міської ради, забезпечивши безпечні умови їх проведення.



2.2. Сприяти участі в Обласних зборах Горбоноса Олега, вихованця 
туристичного клубу «Вертикаль» Новгород-Сіверської гімназії № 1 імені
Б. Майстренка Новгород-Сіверської міської ради та призначити супроводжуючу 
особу, поклавши на неї відповідальність за життя і здоров’я дитини під час 
проведення заходу.

3. Начальнику відділу освіти, дітей, молоді та спорту Варвинської 
селищної ради (Н. Редька) сприяти участі в Обласних зборах вихованців 
туристичного клубу «Бригантина» комунального закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів «Варвинський ліцей №1» Варвинської селищної ради 
відповідно до списку та призначити супроводжуючу особу, поклавши на неї 
відповідальність за життя і здоров’я дітей у дорозі 27 червня 2019 року від 
смт Варви до м. Новгород-Сіверський, в зворотному напрямі 05 липня 2019 року 
від м. Новгород-Сіверський до смт Варви та під час проведення заходу.

4. Начальнику управління освіти Ніжинської міської ради 
(С. Крапив’янський) сприяти участі в Обласних зборах вихованців гуртка 
«Спортивний туризм» Центру туризму і краєзнавства учнівської молоді 
Ніжинської міської ради відповідно до списку та призначити супроводжуючу 
особу, поклавши на неї відповідальність за життя і здоров’я дітей у дорозі 
27 червня 2019 року від м. Ніжина до м. Новгород-Сіверський, у зворотному 
напрямі 05 липня 2019 року від м. Новгород-Сіверський до м. Ніжина та під час 
проведення заходу.

5. Начальнику управління освіти Прилуцької міської ради (С. Вовк) 
сприяти участі в Обласних зборах вихованців гуртка «Спортивний туризм» 
Центру творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради відповідно до списку 
та призначити супроводжуючу особу, поклавши на неї відповідальність за життя і 
здоров’я дітей у дорозі 27 червня 2019 року від м. Прилуки до м. Новгород- 
Сіверський, у зворотному напрямі 05 липня 2019 року від м. Новгород-Сіверський 
до м. Прилуки та під час проведення заходу.

6. Начальнику відділу освіти, культури, молоді та спорту Талалаївської 
селищної ради (О. Плюта) сприяти участі в Обласних зборах Вялого Віталія, 
вихованця гуртка «Спортивний туризм» Талалаївського Центру дитячої та 
юнацької творчості, та призначити супроводжуючу особу, поклавши на неї 
відповідальність за життя і здоров’я дитини у дорозі 27 червня 2019 року від 
смт Талалаївки до м. Новгород-Сіверський, у зворотному напрямі 05 липня 2019 
року від м. Новгород-Сіверський до смт Талалаївки та під час проведення заходу.
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7. Начальнику управління освіти Чернігівської міської ради (В. Білогура) 
сприяти участі в Обласних зборах Єфімової Олександри, вихованки гуртка 
«Спортивний туризм» Чернігівського міського Центру туристсько-оздоровчої та 
виховної роботи з дітьми і молоддю, призначити супроводжуючу особу, 
поклавши на неї відповідальність за життя і здоров’я дитини у дорозі 27 червня 
2019 року від м. Чернігова до м. Новгород-Сіверський та в зворотному напрямі 
05 липня 2019 року від м. Новгород-Сіверський до м. Чернігова та під час 
проведення заходу.

8. Керівникам відділу освіти Новгород-Сіверської райдержадміністрації 
(С. Біла), відділу освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради 
(П. Верченко), відділу освіти, дітей, молоді та спорту Варвинської селищної ради 
(Н. Редька) просимо сприяти участі в Обласних зборах педагогічних працівників 
закладів освіти Чернігівської області відповідно до списку (додається).

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління -  начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти 
О. Соронович.

Начал М. КОНОПАЦЬКИЙ



Додаток 1
до наказу начальника 
Управління освіти і
науки облдержадміністрації 

/ /  2019 № М '
С П И С О К

учасників навчально-тренувальних зборів з підготовки команди Чернігівської області до 48-го Чемпіонату
України серед юнаків з пішохідного туризму 

27 червня - 05 липня 2019 року 
(Новгород-Сіверська гімназія № 1 імені Б. Майстренка Новгород-Сіверської міської ради)

№
з/п

Прізвище, ім ’я, по 
батькові Статус Посада, заклад освіти

1 2 3 4

1 Вялий Віталій учасник Вихованець гуртка «Спортивний туризм» Талалаївського Центру 
дитячої та юнацької творчості

2 Єфімова Олександра учасник
Вихованка гуртка «Спортивний туризм» Чернігівського міського 

Центру туристсько-оздоровчої та виховної роботи з дітьми і
молоддю

3 Циганов Кирил учасник Вихованець гуртка «Спортивний туризм» Центру творчості дітей та 
юнацтва Управління освіти Прилуцької міської ради

4 Куксенко Станіслав учасник Вихованець гуртка «Спортивний туризм» Центру творчості дітей та 
юнацтва Управління освіти Прилуцької міської ради

5 Горбонос Олег учасник
Вихованець гуртка туристичного клубу «Вертикаль» Новгород- 

Сіверської гімназії №1 імені Б. Майстренка Новгород-Сіверської
міської ради

6 Півень Наталія учасник
Вихованка гуртка «Спортивний туризм» Центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді Управління освіти Ніжинської
міської ради

7 Ковтун Руслан учасник
Вихованець гуртка «Спортивний туризм» Центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді Управління освіти Ніжинської
міської ради



№
з/п

Прізвище, ім ’я, по 
батькові Статус Посада, заклад освіти

1 2 3 4

8 Кузьменко Олександр учасник

Вихованець гуртка туристичного клубу «Бригантина» комунального 
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

«Варвинський ліцей № 1» Варвинської селищної ради

9 Бєлікова
Єлизавета учасник

Вихованка гуртка туристичного клубу «Бригантина» комунального 
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

«Варвинський ліцей № 1» Варвинської селищної ради

10
Бєлікова

Олена учасник
Вихованка гуртка туристичного клубу «Бригантина» комунального 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
«Варвинський ліцей № 1» Варвинської селищної ради

11
Балабко 

Євген Анатолійович тренер
Вчитель фізичного виховання Новгород-Сіверської гімназії №1 

імені Б. Майстренка Новгород-Сіверської міської ради, 
керівник туристичного клубу «Вертикаль»

12
Сєдов Богдан 

Вячеславович
заступник
тренера

Вчитель фізичного виховання Чайкинський навчально-виховний 
комплекс Новгород-Сіверської районної ради

13
Гутак Віктор 
Анатолійович

заступник
тренера

Вчитель фізичного виховання комунального закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів «Варвинський ліцей № 1» 

Варвинської селищної ради, керівник туристичного клубу
«Бригантина»

Директор ПНЗ «Центр національно- 
патріотичного виховання, туризму та 
краєзнавства учнівської молоді» П. СТЕПОВИК


