
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

06.02.2017 № 30

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

Відповідно до наказу управління освіти і науки облдержадміністрації 
(далі -  управління) від 26.12.2016 №322 на базі Канівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №3 Канівської міської ради 03 -  05 лютого 2017 року 
проведено відкриті обласні змагання з пішохідного туризму в приміщеннях 
серед учнівської молоді (далі -  змагання).

У змаганнях взяли участь 132 учасники з числа учнів навчальних 
закладів міст Канів, Сміла, Умань, Черкаси, Жашківського, Золотоніського, 
Канівського, Смілянського, Христинівського, Уманського та Черкаського 
районів. З інших регіонів в змаганнях взяли участь команди комунального 
закладу «Кропивницький обласний центр туризму, краєзнавства і екскурсій 
учнівської молоді». Українського державного центру туризму і краєзнавства 
учнівської молоді, спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням англійської та італійської мов №130 імені Данте Аліг’єрі 
Голосіївського району м. Києва. Змагання проведено на дистанціях другого та 
третього класів у видах «Зв’язки», «Особиста смуга перешкод» та <^омандна 
смуга перешкод».

Керуючись П .7  Положення про управління освіти і науки обласної 
державної адміністрації, затвердженого розпорядженням обласної державної 
адміністрації від 08.12.2015 № 629,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити результати змагань (протоколи додаються).
2. Черкаському обласному Центру туризму, краєзнавства і екскурсій 

учнівської молоді Черкаської обласної ради (Фігура О. М.) нагородити 
фамотами Центру, медалями та кубками команди, згідно з умовами



затвердженими наказом управління освіти і науки облдержадміністрації від 
26.12.2016 №322.

3. Оголосити подяку за допомогу в організації та проведенні змагань:
Голді Надії Анатоліївні, начальнику відділу освіти виконавчого комітету

Канівської міської ради.
Чалабієву Руслану Азадовичу, директору Канівської загальноосвітньої 

школи 1-111 ступенів №3 Канівської міської ради.
4. Керівникам органів управління освітою сприяти розвитку спортивного 

туризму шляхом залучення учнівської молоді до гуртків 
туристсько-спортивного напрямку.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
управління -  начальника відділу спеціальної, позашкільної освіти та виховної 
роботи управління освіти і науки облдержадміністрації Сімушіну О. І.

Начальник / / ґ В. В. Данилевський


