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Н А К А З 
 

 
 18.10.2021                                      м. Полтава                                    № 82 

 

 

Про підсумки проведення 

обласних відкритих змагань 

учнівської молоді з 

автомобільного спорту 

(картинг) 

 

Відповідно до наказів Департаменту освіти і науки Полтавської 

облдержадміністрації від 31 серпня 2021 року № 319 „Про проведення 

обласних відкритих змагань учнівської молоді з автомобільного спорту 

(картинг)”, від 09 вересня 2021 року № 327 „Про внесення змін до наказу 

Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації від 

31 серпня 2021 року № 319 „Про проведення обласних відкритих змагань 

учнівської молоді з автомобільного спорту (картинг)” Полтавським обласним 

центром науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної 

ради 04 – 06 жовтня 2021 року були проведені обласні відкриті змагання 

учнівської молоді з автомобільного спорту (картинг) (далі – Змагання). 

У Змаганнях брали участь вихованці закладів позашкільної освіти, а саме: 

Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради, Позашкільного навчального закладу „Станція юних 

техніків відділу освіти Покровської міської ради Донецької області”, 

Комунальної установи „Гадяцький Будинок дитячої та юнацької творчості” 

Гадяцької міської ради, Спортивно-технічного клубу м. Кривий Ріг, 

Кременчуцького міського центру позашкільної освіти Кременчуцької міської 

ради Кременчуцького району Полтавської області, Комунального закладу 

Зіньківська станція юних техніків Зіньківської міської ради Полтавської 



області, Кременчуцького міського Центру позашкільної освіти „Лідер” 

Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, 

Станції юних техніків відділу освіти Миргородської міської ради, 

Козельщинського Будинку дитячої та юнацької творчості Козельщинської 

селищної ради (всього – 43 учасники) 

Змагання проводилися з метою популяризації та подальшого розвитку 

автомобільного спорту в Україні серед учнівської молоді, підвищення рівня 

фізичної підготовки та спортивно-технічної майстерності учасників. 

Програмою Змагань передбачалося проведення особистої першості у 

шосейно-кільцевих перегонах у класах картів: „Піонер-Н”, „Популярний”, 

„Безкоробка”, „Безкоробка-юнаки”, „Піонер-Н-міні”, „Піонер-Б”, „Кадет-4Т”, 

„4Т-міні”, „Кадет”, „4Т”. 

На підставі підсумкових протоколів та рішень журі 

 

н а к а з у ю: 

 

1. Нагородити грамотами Полтавського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради учасників 

обласних відкритих змагань учнівської молоді з автомобільного спорту 

(картинг) (додаток 1). 

 

2. Нагородити грамотами Полтавського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради тренерів 

команд за активну роботу та якісну підготовку призерів обласних відкритих 

змагань учнівської молоді з автомобільного спорту (картинг) (додаток 2).  

 

3. Денисюку Д. В., завідувачу відділом організаційно-масового 

Полтавського ОЦНТТУМ ПОР, виготовити в електронному вигляді грамоти 

учасників та керівників команд та розмістити їх на сайті Полтавського 

ОЦНТТУМ ПОР разом з інформаційними матеріалами результатів проведення 

змагань. 

 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Виконувач обовʼязків 

директора                                                                   Володимир ДУБРОВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитро ДЕНИСЮК  



Додаток 1 

до наказу Полтавського 

ОЦНТТУМ ПОР 

 18.10.2021  № 82 

 

 

Список 

учасників обласних відкритих змагань учнівської молоді  

з автомобільного спорту (картинг), які нагороджені грамотами 

Полтавського ОЦНТТУМ ПОР 

 

1. Дорошенко Олександр, вихованець Козельщинського Будинку дитячої 

та юнацької творчості Козельщинської селищної ради, клас картів „Піонер-Н”; 

2. Калагайда Тимофій, вихованець Кременчуцького міського центру 

позашкільної освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району 

Полтавської області, клас картів „Піонер-Н”; 

3. Завора Олексій, вихованець Комунальної установи „Гадяцький 

Будинок дитячої та юнацької творчості” Гадяцької міської ради, клас картів 

„Піонер-Н”; 

4. Колесніков Ерік, вихованець Комунальної установи „Гадяцький 

Будинок дитячої та юнацької творчості” Гадяцької міської ради, клас картів 

„Піонер-Н”; 

5. Костюк Максим, вихованець Комунального закладу „Зіньківська 

станція юних техніків” Зіньківської міської ради Полтавської області, класи 

картів „Кадет”, „Популярний ; 

6. Максименко Ростислав, вихованець Комунальної установи „Гадяцький 

Будинок дитячої та юнацької творчості” Гадяцької міської ради, клас картів 

„Кадет”; 

7. Дадашев Ілля, вихованець Козельщинського Будинку дитячої та 

юнацької творчості Козельщинської селищної ради, клас картів „4Т-міні”; 

8. Ємельянова Дарина, вихованка Кременчуцького міського центру 

позашкільної освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району 

Полтавської області, клас картів „Безкоробка-Ю”; 

9. Хорішко Максим, вихованець Комунальної установи „Гадяцький 

Будинок дитячої та юнацької творчості” Гадяцької міської ради, клас картів 

„Безкоробка-Ю”; 

10. Стогній Вадим, вихованець Комунальної установи „Гадяцький 

Будинок дитячої та юнацької творчості” Гадяцької міської ради, клас картів 

„Безкоробка”; 

11. Дрога Іван, вихованець Кременчуцького міського центру 

позашкільної освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району 

Полтавської області, клас картів „Популярний”; 

12. Кузнецов Артем, вихованець Кременчуцького міського центру 

позашкільної освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району 

Полтавської області, клас картів „Популярний”.  



Додаток 2 

до наказу Полтавського 

ОЦНТТУМ ПОР 

 18.10.2021  № 82 

 

 

Список 

тренерів команд, які нагороджені грамотами Полтавського ОЦНТТУМ 

ПОР за активну роботу та якісну підготовку призерів обласних відкритих 

змагань учнівської молоді з автомобільного спорту (картинг) 
 

 

1. Кравченко Михайло Іванович, головний суддя обласних відкритих 

змагань учнівської молоді з автомобільного спорту (картинг), керівник гуртка 

„Картинг” Козельщинського Будинку дитячої та юнацької творчості 

Козельщинської селищної ради; 

2. Гонтовий Юрій Юрійович, керівник гуртка „Картинг” Полтавського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської 

обласної ради; 

3. Хорішко Олег Дмитрович, керівник гуртка „Картинг” Комунальної 

установи „Гадяцький Будинок дитячої та юнацької творчості” Гадяцької міської 

ради; 

4. Коморний Андрій Сергійович, директор Станції юних техніків відділу 

освіти Миргородської міської ради; 

5. Ломакін Олександр Анатолійович, керівник гуртка „Картинг” Станції 

юних техніків відділу освіти Миргородської міської ради; 

6. Веретельник Вячеслав Антонович, керівник гуртка „Картинг” 

Кременчуцького міського центру позашкільної освіти Кременчуцької міської 

ради Кременчуцького району Полтавської області; 

7. Коновалюк Олег Арсентійович, керівник гуртка „Картинг” 

Позашкільного навчального закладу „Станція юних техніків відділу освіти 

Покровської міської ради Донецької області”; 

8. Трефілов Валерій Михайлович, директор Кременчуцького міського 

Центру позашкільної освіти „Лідер” Кременчуцької міської ради 

Кременчуцького району Полтавської області, керівник гуртка „Картинг” ; 

9. Рибальченко Анатолій Григорович, керівник гуртка „Картинг” 

Комунального закладу „Зіньківська станція юних техніків” Зіньківської міської 

ради Полтавської області. 


