
 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

Н А К А З 

 

 Зачепилівка 

02.01.2018                                                                      № 02 

 

Про проведення районного етапу 

Всеукраїнських змагань з футзалу 

«Шкільна футзальна ліга 

України» сезону 2017-2018 років 

 

 

Відповідно до Положення Всеукраїнських змагань з футзалу 

«Шкільна футзальна ліга України» сезону 2017-2018 рр., затвердженого 

Міністерством освіти і науки України, Міністерством молоді та спорту 

України, Виконавчим комітетом Асоціації футзалу України та на виконання 

листа Харківського обласного відділення (філії) комітету з фізичного 

виховання та спорту від 13.12.2017 № 01-13/419 «Про  проведення 

Всеукраїнських змагань з футзалу «Шкільна футзальна ліга України» сезону 

2017-2018 рр.» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести 24 січня 2018 року о 9.00 в сел. Чернещина  (Чернещинський 

навчально-виховний комплекс «ЗНЗ І-ІІІ ступенів - ДНЗ») районний етап 

змагань з футзалу «Шкільна футзальна ліга України» серед учнів закладів 

загальної середньої освіти Зачепилівського району. 

2. Утворити організаційний комітет районного етапу змагань з футзалу 

«Шкільна футзальна ліга України» серед учнів закладів загальної середньої 

освіти та затвердити його персональний склад ( Додаток 1). 

3. Організаційному комітету: 



3.1. Забезпечити належну підготовку та організацію проведення районного 

етапу змагань з футзалу «Шкільна футзальна ліга України» серед учнів  

закладів загальної середньої освіти району. 

3.2. Забезпечити належну підготовку команди-переможниці районного етапу 

у обласних змаганнях з футзалу «Шкільна футзальна ліга України» серед 

учнів закладів загальної середньої освіти району. 

4. Утворити журі районного етапу змагань з футзалу «Шкільна футзальна 

ліга» серед учнів закладів загальної середньої освіти та затвердити його 

персональний склад ( Додаток 2). 

5. Журі: 

5.1. Забезпечити об’єктивність оцінювання учасників змагань з футзалу 

«Шкільна футзальна ліга України» серед учнів закладів загальної середньої 

освіти району. 

5.2. Визначити переможців та призерів районного етапу змагань з футзалу 

«Шкільна футзальна ліга України» серед учнів закладів загальної середньої 

освіти району. 

5.3. Забезпечити зберігання, систематизацію, оформлення документів і 

матеріалів учасників районного етапу змагань з футзалу «Шкільна футзальна 

ліга України» серед учнів закладів загальної середньої освіти району. 

6. Керівникам навчальних закладів:  

6.1. Забезпечити участь команди від закладу у складі учнів 5 класу (хлопчики 

і дівчата), які народилися не раніше 1 січня 2006 року. 

24.01.2018 

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 футзалу  «Шкільна 

футзальна ліга України». 

24.01.2017 

7. Директору Чернещинського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» 

Зачепилівської районної ради Харківської області Олешко Т.Л. забезпечити 



необхідні умови для якісного проведення районних змагань з футзалу  

«Шкільна футзальна ліга України». 

24.01.2017 

8. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії відділу освіти Капусті 

О.В. забезпечити фінансування заходу згідно затвердженого кошторису. 

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу освіти                                                        О.М. Зеленський
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  1 

до  наказу відділу освіти  

Зачепилівської районної 

державної адміністрації                                                                             

02.01.2018 № 02 

 

 

Склад організаційного комітету 

 районного етапу змагань з футзалу «Шкільна фут зальна ліга України» 

серед учнів закладів загальної середньої освіти 

 

 

Мирна Наталія Володимирівна – методист районного методичного кабінету 

відділу освіти Зачепилівської районної державної адміністрації 

Харківської області, голова організаційного комітету; 

Пилипенко Г. В.  – методист районного методичного кабінету відділу освіти 

Зачепилівської районної державної адміністрації Харківської області, 

заступник голови організаційного комітету;  

Геков О. А. – керівник районного методичного об’єднання вчителів фізичної 

культури, учитель фізичної культури Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Зачепилівської районної ради Харківської області, член організаційного 

комітету; 

ОлешкоТ.Л. – директор Чернещинського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» 

Зачепилівської районної ради Харківської області, член організаційного 

комітету; 

Капуста О.В. – головний бухгалтер відділу освіти Зачепилівської районної  

державної адміністрації Харківської області, член організаційного 

комітету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             



Додаток  2 

до  наказу відділу освіти  

Зачепилівської районної 

державної адміністрації                                                                             

02.01.2018 № 02 

 

Склад журі 

районного етапу змагань з футзалу «Шкільна фут зальна ліга України» 

серед учнів закладів загальної середньої освіти 

 

 

Геков Олексій  Анатолійович – керівник районного методичного об’єднання 

вчителів фізичної культури, учитель фізичної культури Зачепилівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Зачепилівської районної ради Харківської області, 

головний суддя; 

Ячевський Максим Володимирович –, учитель фізичної культури 

Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Зачепилівської районної ради 

Харківської області, член журі; 

Сисоєв Віктор Олександрович – учитель фізичної культури Сомівської філії 

Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Зачепилівської районної ради 

Харківської області, член журі. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджую 

Голова Зачепилівської                                                                                                                                      

районної державної 

адміністрації 

_______________А.Л.Конопля 

«_____»   ________2018 року 

 

 

  

КОШТОРИС ЗАХОДІВ 

на придбання подарунків для переможців районного етапу змагань з 

футзалу «Шкільна футзальна ліга України» серед учнів закладів 

загальної середньої освіти 

24.01.2018 

 

М’яч футбольний – 6шт.  250,00грн. = 1500,00 грн. 

 

 

Всього: 1500,00 грн. ( одна тисяча п’ятсот гривень 00 коп.) 

 

 

Начальник відділу освіти                                                О.М.Зеленський 

Головний бухгалтер                                                          О.В.Капуста 

Старший економіст                                                           О.К.Кононихіна 

 

ПОГОДЖЕНО 

Начальник фінансового управління                                   Г.І.Межерицька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                        
ВІДДІЛ ОСВІТИ 

вул. Паркова, 21, сел. Зачепилівка, Харківська обл., 64401, тел. 5-24-68 

E-mail: pr.zachepilovka@dniokh. gov.ua 
 

Від  .01.2018 року № 01-30/  

на № ________ від __________ 

 

Головному    лікарю   Комунального  

Закладу          охорони          здоров’я 

«Центр первинної медико-санітарної  

допомоги   Зачепилівського  району»  

Омельченко О.І.   

 

Шановна Ольго Іванівно! 

              Відділ освіти Зачепилівської районної державної адміністрації 

просить забезпечити медичний супровід під час проведення спортивних 

змагань з футзалу «Шкільна футзальна ліга України» , які відбудуться 

24.01.2018 на базі Чернещинського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ». Початок 

змагань о 9.00. 

                Дякуємо за порозуміння! 

 

З повагою, 

 

Начальник відділу освіти                                                        О.М.Зеленський 
Мирна Н.В., 5-21-42 

Пилипенко Г.В.  

mailto:pr.zachepilovka@dniokh.%20gov.ua

