
 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА 

СПОРТУ 

Н А К А З 
 

18.04.2013                                                                                             № 323 

 

 

 

 

 

Про проведення   ІІ етапу Чемпіонату України  

зі спортивного туризму (48 туристський та 

5 краєзнавчий зльоти юних туристів)  

в рамках акції «Галерея великих перемог» 

 

 

 Відповідно до Указу Президента України від 28 грудня 2012 року 

№ 756/2012 «Про проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2013 року № 74 «Про 

затвердження плану заходів з підготовки та проведення у 2013 році в Україні 

Року дитячої творчості», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 30 травня 2012 року № 642 «Про затвердження Положення про 

Чемпіонати України з видів спортивного туризму», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України від 18 червня 2012 року № 992/21304, плану 

роботи Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2013 рік, з 

метою підведення підсумків та вдосконалення туристсько-краєзнавчої роботи, 

патріотичного виховання учнів, обміну кращим досвідом роботи, заохочення 

юних туристів міста  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести ІІ етап Чемпіонату України зі спортивного туризму (48 

туристський та 5 краєзнавчий  зльоти юних туристів) в рамках акції 

«Галерея великих перемог» з 16 по 18 травня 2013 року у 

Вишгородському районі Київської області (далі Зльоти). 

2. Затвердити організаційний комітет Зльотів згідно з додатком. 



3. Відповідальність за організацію та проведення зльотів покласти на 

директора Міжнародного центру дитячо-юнацького туризму  Муковніну 

О. С. 

4. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних 

адміністрацій: 

4.1. Забезпечити участь команд загальноосвітніх навчальних закладів у 

ІІ етапі Чемпіонату України зі спортивного туризму (48 

туристський та 5 краєзнавчий  зльоти юних туристів) в рамках акції 

«Галерея великих перемог», керівниками районних делегацій 

призначити відповідального за туристсько-краєзнавчу роботу в 

районі. 

4.2. Забезпечити проведення цільового інструктажу з охорони праці з 

керівниками команд та з учнями з безпеки життєдіяльності з 

обов’язковим записом у журналі реєстрації інструктажів. 

5. Витрати на проведення зльотів віднести за рахунок Міжнародного центру 

дитячо-юнацького туризму в межах коштів, передбачених в кошторисі 

доходів і видатків на 2013 рік. 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого  заступника 

директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Челомбітько 

В.Ю.  

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту О. Добровольська    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської  

міської державної адміністрації)  

18.04.2013 № 323 

 

 

 

Організаційний комітет 

ІІ етапу Чемпіонату України зі спортивного туризму  

(48 туристський та 5 краєзнавчий  зльоти юних туристів)  

в рамках акції «Галерея великих перемог» 

  

Голова організаційного комітету: 

 

Челомбітько Вікторія Юріївна , перший заступник директора Департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації ). 

 

Члени організаційного комітету: 

 

Агададян Артур  Юрійович, заступник директора з адміністративно-

господарчої частини Міжнародного центру дитячо-юнацького туризму.   

 

Бабінець Світлана Іванівна, начальник відділу позашкільної освіти 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту. 

 

Лисенко Любов Вікторівна, спеціаліст ІІ категорії організаційного відділу 

Вишгородської міської ради (за згодою). 

 

Муковніна Ольга Степанівна, директор Міжнародного центру дитячо-

юнацького туризму. 

 

Семенюк Володимир Євгенович, завідувач краєзнавчо-екскурсійним відділом   

Міжнародного центру дитячо-юнацького туризму, головний суддя 5 

краєзнавчого зльоту юних туристів. 

 

Стрижак Олена Анатоліївна, завідувач відділом туристсько-спортивної роботи 

Міжнародного центру дитячо-юнацького туризму, головний суддя 48 

туристського зльоту юних туристів. 

 

 

 

 

Директор Департаменту   О. Добровольська   


