
 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

Н А К А З 

 

 Зачепилівка                                              

11.12.2018                                                                      №339  

 

Про проведення районних змагань 

з футболу серед учнів закладів 

загальної середньої освіти 

Зачепилівського району»  

 

Відповідно до  наказу відділу освіти від 03.12.2018 року № 327/а «Про 

проведення спортивно-масових заходів «Спорт протягом життя» у  закладах 

загальної середньої освіти в грудні 2018 року», 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести 15 грудня 2018 року о 09.00 год. в сел. Зачепилівка 

(Зачепилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - за згодою ) районні 

спортивні змагання з футболу  серед учнів закладів загальної середньої 

освіти Зачепилівського району  (вікова група 2004 року народження та вікова 

група 2005 року народження).                                                                                           

2. Утворити організаційний комітет районних змагань з футболу серед учнів 

закладів загальної середньої освіти Зачепилівського району   та затвердити 

його персональний склад ( Додаток 1). 

3. Організаційному комітету: 

3.1. Забезпечити належну підготовку та організацію проведення районних 

змагань з футболу серед учнів закладів загальної середньої освіти 

Зачепилівського району. 



4. Утворити склад суддів районних змагань з футболу серед учнів закладів 

загальної середньої освіти Зачепилівського району  та затвердити його 

персональний склад ( Додаток 2). 

5.Суддям: 

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

учнів закладів загальної середньої освіти Зачепилівського району. 

5.2. Визначити переможців та призерів районних змагань з  футболу серед 

учнів закладів загальної середньої освіти Зачепилівського району.  

5.3. Забезпечити зберігання, систематизацію, оформлення документів і 

матеріалів учасників районних змагань з футболу серед учнів закладів 

загальної середньої освіти Зачепилівського району.  

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. 

15.12.2018 року 

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.          

                                                                                                          15.12.2018 року 

7. Бухгалтеру централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту 

Зачепилівської районної державної адміністрації Скотаренко Т.О. 

забезпечити фінансування заходу згідно затвердженого кошторису. 

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник  відділу освіти, 

молоді та спорту                                                        О. ПЕТРЕНКО  

 

 

 

 

 

 


