
 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

Н А К А З 

 

 Зачепилівка                                              

13.04.2018                                                                      №115  

 

Про проведення змагань з футболу 

на призи клубу «Шкіряний м'яч»  

 

Відповідно до Регламенту змагань з футболу на призи клубу 

«Шкіряний м'яч», затвердженого Міністерством освіти і науки України, 

Міністерством молоді та спорту України та Федерацією футболу України,  

наказу відділу освіти від 25.10.2017 № 352 «Про проведення спортивно-

масових заходів у загальноосвітніх закладах в 2017/2018 навчальному році», 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести 14 квітня 2018 року о 8.30 год. в с. Миколаївка (Миколалаївська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- за згодою ) І етап змагань з футболу на 

призи клубу «Шкіряний м'яч» серед учнів закладів загальної середньої освіти 

Зачепилівської  райдержадміністрації  (вікова група 2004 року народження та 

вікова група 2005 року народження).                                                                                           

2. Утворити організаційний комітет І етапу змагань з футболу на призи клубу 

«Шкіряний м'яч» серед учнів закладів загальної середньої освіти   та 

затвердити його персональний склад ( Додаток 1). 

3. Організаційному комітету: 

3.1. Забезпечити належну підготовку та організацію проведення І етапу 

змагань з футболу на призи клубу «Шкіряний м'яч» серед учнів закладів 

загальної середньої освіти. 



3.2. Забезпечити належну підготовку команди - переможниці І етапу у 

обласних змаганнях. 

4. Утворити склад суддів І етапу змагань з футболу на призи клубу 

«Шкіряний м'яч» серед учнів закладів загальної середньої освіти відділу 

освіти  та затвердити його персональний склад ( Додаток 2). 

5.Суддям: 

5.1. Забезпечити об’єктивність оцінювання учасників змагань з футболу на 

призи клубу «Шкіряний м'яч» серед учнів закладів загальної середньої освіти. 

5.2. Визначити переможців та призерів І етапу змагань з  футболу на призи 

клубу «Шкіряний м'яч» серед учнів закладів загальної середньої освіти .  

5.3. Забезпечити зберігання, систематизацію, оформлення документів і 

матеріалів учасників І етапу змагань з футболу на призи клубу «Шкіряний    

м'яч» серед учнів закладів загальної середньої освіти .  

6. Керівникам закладів загальної середньої освіти:  

6.1. Забезпечити участь команди від закладу вікової групи, які народилися у 

2004 році і молодші та вікової групи, які народилися у 2005 році та молодші. 

14.04.2018 

6.2. Призначити  керівника команди, покласти на нього відповідальність за 

життя та безпеку учнів – членів команди. 

6.3. Забезпечити підвіз команди на районні змагання з футболу.          

                                                                                                               14.04.2018 

7. Головному бухгалтеру бухгалтерії відділу освіти Литвин В.В. забезпечити 

фінансування заходу згідно затвердженого кошторису. 

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник  відділу освіти                                                        О.О.Петренко  

 

 

 

 

 
                                                                                                                                               


