
 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

Н А К А З 

 

                                                    Зачепилівка 

25.01.2018                                                                      № 45 

 

 

Про проведення районного етапу 

змагань з баскетболу «Шкільна 

баскетбольна ліга України» сезону 

2017-2018 років 

 

 

 

Відповідно до Регламенту проведення чемпіонату України  з 

баскетболу 3х3 серед команд юнаків та дівчат загальноосвітніх навчальних 

закладів (Шкільна Баскетбольна Ліга України) 2014/2019 рр., затвердженого 

Міністерством освіти і науки України, Міністерством молоді та спорту 

України та Федерацією баскетболу України, на виконання листа 

Харківського обласного відділення (філії) комітету з фізичного виховання та 

спорту від 22.01.2018 № 01-13/16 «Про  проведення чемпіонату України  з 

баскетболу 3х3 серед команд юнаків та дівчат загальноосвітніх навчальних 

закладів у Харківській області у 2017/2018 навчальному році» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести 31 січня 2018 року о 9.00 в сел. Зачепилівка  (Зачепилівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів) районний етап змагань з баскетболу 

«Шкільна баскетбольна ліга України» серед учнів закладів загальної 

середньої освіти Зачепилівського району(старша вікова група та середня 

вікова група; хлопчики).                                                                                           



2.  Утворити організаційний комітет районного етапу змагань з баскетболу 

«Шкільна баскетбольна 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 баскетболу «Шкільна баскетбольна ліга України» серед учнів  

закладів загальної середньої освіти району. 

3.2. Забезпечити належну підготовку команди-переможниці районного етапу 

у обласних змаганнях з баскетболу «Шкільна баскетбольна ліга України» 

серед учнів закладів загальної середньої освіти району. 

4. Утворити склад суддів районного етапу змагань з баскетболу «Шкільна 

баскетбольна ліга України» серед учнів закладів загальної середньої освіти та 

затвердити його персональний склад ( Додаток 2). 

5.Суддям: 

5.1. Забезпечити об’єктивність оцінювання учасників змагань з баскетболу 

«Шкільна баскетбольна ліга України» серед учнів закладів загальної 

середньої освіти району. 

5.2. Визначити переможців та призерів районного етапу змагань з баскетболу 

«Шкільна баскетбольна ліга України» серед учнів закладів загальної 

середньої освіти району. 

5.3. Забезпечити зберігання, систематизацію, оформлення документів і 

матеріалів учасників районного етапу змагань з баскетболу «Шкільна 

баскетбольна ліга України» серед учнів закладів загальної середньої освіти 

району. 

6. Керівникам навчальних закладів:  

6.1. Забезпечити участь команди від закладу у складі учнів (хлопчики), 

старшої вікової групи, які народилися у 2000 році і молодші та середньої 

вікової групи, які народилися у 2003 році та молодші. 

31.01.2018 



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 баскетболу  «Шкільна 

баскетбольна ліга України».                                                              31.01.2018 

7. Директору Зачепилівської загальноосвітньої школи Зачепилівської 

районної ради Харківської області Коржевич С.Є. забезпечити необхідні 

умови для якісного проведення районних змагань з баскетболу  «Шкільна 

баскетбольна ліга України». 

31.01.2018 

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. 

 

 

Т.в.о. начальника відділу освіти                                               О.О.Петренко 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                 
 


