
 
 

 

ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

Н А К А З  
 

 

 

03.05.2019 Зачепилівка №90 

 

 

Про направлення команди 

Зачепилівського району на 

Всеукраїнський фізкультурно-

патріотичний фестиваль школярів 

України «Козацький гарт 2019» 

 

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», 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, керуючись статтею 6 Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації», наказую: 

 

1. Направити 17.05.2019 в смт. Мала Данилівка, для участі  у Всеукраїнському 

фізкультурно-патріотичному фестивалі школярів України «Козацький гарт 

2019» команду Чернещинської НВК Зачепилівської районної ради Харківської 

області в складі (список додається).  

2. Керівником команди призначити Веклич Іван Гнатович, вчителя 

Чернещинської НВК Зачепилівської районної ради Харківської області. 

3.  Виділити 80 л. бензину на проїзд команди Зачепилівського району для участі 

у Всеукраїнському фізкультурно-патріотичному фестивалі школярів України 

«Козацький гарт 2019» 



4. Керівнику команди провести інструктажі з правил техніки безпеки з 

учасниками  змагань. 

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

участі у Всеукраїнському фізкультуро-патріотичному фестивалі школярів 

України «Козацький гарт 2019» команди Чернещинської НВК, своєчасне 

прибуття до місця проведення покласти на керівника команди. 

6. Направити 17.05.2019 в смт. Мала Данилівка Бакало Івана Григоровича - 

водія Чернещинської НВК Зачепилівської районної ради Харківської області 

для підвозу учасників. 

7. Директору Чернещинської НВК Зачепилівської районної ради Харківської 

області (Птиці І.І.) організувати підвіз  команди, їх керівника в  

Всеукраїнському фізкультурно-патріотичному фестивалі школярів України 

«Козацький гарт 2019». 

8. Бухгалтеру централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту 

Скотаренко Т.О. забезпечити фінансування заходу згідно затвердженого 

кошторису.  

9. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного спеціаліста 

відділу освіти, молоді та спорту Харченка Д.С. 

 

 

 

Начальник  відділу освіти, 

молоді та спорту                                                         О. ПЕТРЕНКО  

 

 

 

 

 


