
 
 

 

 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

31.08.2021                                           Полтава                                      № 319 

 

 

 

Про проведення обласних 

відкритих змагань учнівської 

молоді з автомобільного 

спорту (картинг) 

 

 

Відповідно до Положення про проведення обласних відкритих змагань 

учнівської молоді з автомобільного спорту (картинг), затвердженого наказом 

Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації 

від 27 червня 2019 року № 253, зареєстрованого в Головному територіальному 

управлінні юстиції у Полтавській області від 12 липня 2019 року № 341/3458, з 

метою популяризації та подальшого розвитку автомобільного спорту в Україні 

серед учнівської молоді, підвищення рівня фізичної підготовки та спортивно-

технічної майстерності учасників 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести 24–26 вересня 2021 року обласні відкриті змагання учнівської 

молоді з автомобільного спорту (картинг) на базі Полтавського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної 

ради з дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних 

правил і норм, запроваджених у зв’язку з поширенням гострої респіраторної 

хвороби COVID-19. 

 

2. Керівникам органів управління освітою сприяти участі учнівської 

молоді – вихованців спортивно-технічних гуртків закладів позашкільної освіти, 

учнів закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) 

освіти, віком до 18 років (далі – команди) в обласних відкритих змаганнях 

учнівської молоді з автомобільного спорту (картинг).  
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3. Затвердити програму обласних відкритих змагань учнівської молоді з 

автомобільного спорту (картинг) (додаток). 

 

4. Відповідальність за проведення заходу покласти на директора 

Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради ДУБРОВУ В. І. 

 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора Департаменту – начальника управління освітньою діяльністю 

ВЛАСЮК Г. Б. 

 

 

 

Директор                                                                                    Віта КОВАЛЬСЬКА 

 

 

 



 

Додаток 

до наказу Департаменту 

освіти і науки  

31 серпня 2021 року № 319 

 

ПРОГРАМА 

проведення обласних відкритих змагань учнівської молоді з автомобільного 

спорту (картинг) 
 

24 – 26 вересня 2021 року 

Полтавський ОЦНТТУМ ПОР 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

проведення 

Відповідальні, члени журі 

24 вересня 

1.  Заїзд та реєстрація учасників 

змагань 

(с. Розсошенці, картодром 

Спортивно-технічний комплекс 

„Лтава”) 

з 8.00 Кравченко Михайло 

Іванович, головний суддя 

змагань (за згодою), 

керівник гуртка картингу 

Козельщинського БДЮТ, 

суддівська бригада 

2.  Тренувальні заїзди учасників 

змагань у класах. 

протягом 

дня 

Керівники команд 

25 вересня 

3.  Заїзд та реєстрація учасників 

змагань 

до 9.00 Кравченко Михайло 

Іванович, головний суддя 

змагань (за згодою), 

керівник гуртка картингу 

Козельщинського БДЮТ, 

Денисюк Дмитро 

Валерійович, завідувач 

відділу організаційно-

масового Полтавського 

ОЦНТТУМ ПОР 

4.  Відкриття обласних відкритих 

змагань учнівської молоді з 

автомобільного спорту (картинг) 

10.00 Дуброва Володимир 

Іванович, директор 

Полтавського ОЦНТТУМ 

ПОР,  

Кравченко Михайло 

Іванович, головний суддя 

змагань (за згодою), 

керівник гуртка картингу 

Козельщинського БДЮТ 

5.  Проведення змагань. Старти 

учасників у класах.  

з 11.00 Кравченко Михайло 

Іванович, головний суддя 



 

змагань (за згодою), 

керівник гуртка картингу 

Козельщинського БДЮТ, 

суддівська бригада 

26 вересня 

6.  Проведення змагань. Старти 

учасників у класах. 

з 9.00 Кравченко Михайло 

Іванович, головний суддя 

змагань (за згодою), 

керівник гуртка картингу 

Козельщинського БДЮТ, 

суддівська бригада 

7.  Підведення підсумків, 

нагородження переможців 

змагань 

з 12.00 Кравченко Михайло 

Іванович, головний суддя 

змагань (за згодою), 

керівник гуртка картингу 

Козельщинського БДЮТ, 

Денисюк Дмитро 

Валерійович, завідувач 

відділу організаційно-

масового Полтавського 

ОЦНТТУМ ПОР, 

суддівська бригада 

8.  Роз’їзд учасників після 15.00 Керівники команд 

 

Примітка: з Положеннями про проведення обласних відкритих змагань 

учнівської молоді з автомобільного спорту (картинг) та іншими 

інформаційними матеріалами проведення змагань можна ознайомитись на сайті 

Полтавського ОЦНТТУМ ПОР за посиланням:  

http://pocnttumpor.at.ua/load/umovi/polozhennja_pro_provedennja_oblasnikh_vidkri

tikh_zmagan_uchnivskoji_molodi_z_avtomobilnogo_sportu_karting/2-1-0-48 

 

 

Директор Полтавського обласного 

центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради 

 

 

 

(підписано) 

 

 

 

Володимир ДУБРОВА 

 

http://pocnttumpor.at.ua/load/umovi/polozhennja_pro_provedennja_oblasnikh_vidkritikh_zmagan_uchnivskoji_molodi_z_avtomobilnogo_sportu_karting/2-1-0-48
http://pocnttumpor.at.ua/load/umovi/polozhennja_pro_provedennja_oblasnikh_vidkritikh_zmagan_uchnivskoji_molodi_z_avtomobilnogo_sportu_karting/2-1-0-48

