
 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  
 

Н А К А З 

 

                                                         

27.04.2018                        Зачепилівка                     № 132 

 
 

Про проведення щорічних 

спортивних змагань «Спорт 

протягом життя» серед учнів 

закладів загальної середньої освіти 

«Старти надій» 
 

 

Згідно Указу Президента України від 23 червня 2009 року  № 478 

«Про деякі заходи щодо вдосконалення системи фізичного виховання дітей 

та молоді у навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в 

Україні»,  Регламенту про проведення Всеукраїнських дитячих спортивних 

ігор серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів «Старти надій 2018», 

затвердженому головою комітету з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України від 23.02.2018, з метою масового 

залучення дітей до регулярних занять фізичною культурою і спортом та 

підвищення їх рухової активності та календарного плану роботи відділу 

освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради на 2018 рік  

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести  28 квітня 2018 року о 8.30 в с. Зачепилівка  (Зачепилівська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району 

Харківської області – за згодою)  ІІ етап щорічних змагань «Спорт протягом 

життя» серед учнів  закладів загальної середньої освіти Зачепилівської 

селищної ради «Старти надій». 



2. Утворити організаційний комітет ІІ етапу змагань «Старти надій» серед 

учнів серед учнів  закладів загальної середньої освіти Зачепилівської 

селищної ради ( Додаток 1). 

3. Організаційному комітету: 

3.1. Забезпечити належну підготовку та організацію проведення ІІ етапу 

змагань «Старти надій» серед учнів  закладів загальної середньої освіти 

Зачепилівської районної ради. 

3.2. Забезпечити належну підготовку команди-переможниці ІІ етапу у 

обласних змаганнях «Старти надій» серед учнів  закладів загальної середньої 

освіти Зачепилівської районної ради. 

4. Утворити суддівську колегію ІІ етапу змагань «Старти надій» серед учнів  

закладів загальної середньої освіти Зачепилівської районної ради та 

затвердити його персональний склад (Додаток 2). 

5. Суддівській колегії: 

5.1. Забезпечити об’єктивність оцінювання учасників змагань «Старти надій».  

5.2. Визначити переможців та призерів ІІ етапу змагань «Старти надій».  

5.3. Забезпечити зберігання, систематизацію, оформлення документів і 

матеріалів учасників ІІ етапу змагань «Старти надій» серед учнів  закладів 

загальної середньої освіти Зачепилівської  районної ради . 

6. Керівникам закладів загальної середньої освіти :  

6.1. Забезпечити участь команди від закладу у складі 14 учасників 

(незалежно від статі, серед яких не менше 4 дівчат або 4 хлопців): учнів 7 

класу, вчителя фізичної культури. 

   28.04.2018 

6.2. Призначити  керівника команди, покласти на нього відповідальність за 

життя та безпеку учнів – членів команди. 

6.3.  Забезпечити підвіз команди на змагання «Старти надій». 

7. Рекомендувати директору Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області 



Коржевич С.Є.  (за згодою) забезпечити необхідні умови для якісного 

проведення змагань «Старти надій». 

28.04.2018 

8. Головному бухгалтеру бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту Литвин 

В.В. забезпечити фінансування заходу згідно затвердженого кошторису. 

9. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідувача методичним 

кабінетом відділу освіти, молоді та спорту Бєляєву А.І. 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту                                                                       О.О.Петренко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


