
  
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ    

16.05.2018                            №  159 

 

Про участь у ІІІ обласному  етапі 

Всеукраїнського фізкультурно -

патріотичного фестивалю 

школярів України «Козацький 

Гарт 2018» 

 

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 проведення Всеукраїнського фізкультурно-

патріотичного фестивалю школярів України «Козацький гарт 2018» 

затвердженого головою комітету з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України від 01.03.2018, на виконання 

розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 04 

вересня 2002 року № 395 «Про забезпечення проведення обласних щорічних 

спортивних змагань «Спорт протягом життя» учнівської та студентської 

молоді», Обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір 

Харківщини» на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням Харківської 

обласної ради від 19 грудня 2013 року № 885-VI (зі змінами, внесеними 

рішенням Харківської обласної ради від 25 вересня 2014 року № 1034-VI), 

Положення про обласні щорічні спортивні змагання «Спорт протягом життя» 

серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області, 

затвердженого наказом Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації від 10 листопада 2014 року № 461, зареєстрованого  

в Головному управлінні юстиції у Харківській області 05 грудня 2014 року  

за № 16/1455, наказу Департаменту науки і освіти Харківської 



облдержадміністрації від 27.04.2018 №126 «Про проведення ІІІ етапу 

Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів 

«Козацький гарт»,  листа Харківського обласного відділення (філії) комітету 

з фізичного виховання та спорту від 04.05.2018 № 01-13/151 « Щодо 

проведення ІІІ етапу Всеукраїнських дитячих спортивних ігор серед учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів «Старти надій 2018, Всеукраїнського 

фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів України «Козацький гарт 

2018», керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», 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 

районної адміністрації на 2017/2018 навчальний рік  

 

НАКАЗУЮ: 

1.Направити  18.05.2018 для участі в ІІІ  обласному етапі Всеукраїнського  

фізкультурно - патріотичного фестивалю школярів України  «Козацький 

гарт»  (смт. Данилівка, Дергачівського району Харківської області на базі 

Харківської зооветеринарної академії, початок о 8.30) команду в складі учнів 

5-10 класів  Руновщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Зачепилівської районної ради Харківської області (додаток) 

2. Керівником команди призначити Мартиненко Ігоря Віталійовича, вчител 

фізичної культури Руновщинської  ЗОШ І-ІІІ ступенів Зачепилівської 

районної ради Харківської області. 

3. Відповідальність за життя та здоров’я членів команди у дорозі та під час 

участі в ІІІ  обласному етапі Всеукраїнського  фізкультурно - патріотичного 

фестивалю школярів України  «Козацький гарт», своєчасне прибуття до 

місця проведення покласти на керівника команди Мартиненка Ігоря 

Віталійовича. 

4. Направити  18.05.2018 в смт. Данилівка, Дергачівського району 

Харківської області , база Харківської зооветеринарної академії   - водія  



Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Зачепилівської районної ради Харківської 

області Шкуріна Віктора Михайловича для підвозу учасників за маршрутом 

Руновщина-Дергачі-Руновщина, виїзд із Руновщини о 6.00 ранку. 

5. Директору  Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Зачепилівської районної 

ради Харківської області  (Гусар Н.М.) організувати підвіз та  участь 

команди, їх керівника в ІІІ  обласному етапі Всеукраїнського  фізкультурно - 

патріотичного фестивалю школярів України  «Козацький гарт»   серед учнів 

загальноосвітніх шкіл Харківської області 18.05.2018. 

6. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії відділу освіти Литвин 

В.В. забезпечити фінансування заходу згідно затвердженого кошторису.  

7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідувача районним 

методичним кабінетом відділу освіти  Бєляєву А.І. 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту                                                                    О.О. Петренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          


