
 
 

 

ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

Н А К А З  
 

 

 

23.01.2020 Зачепилівка          № 18 

 

 

Про проведення районного етапу 

Всеукраїнських змагань з фут залу 

«Шкільна фут зальна ліга України» 

 

 

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», 

районної програми «Розвиток фізичної культури та спорту» 2016-2020 роки, 

затвердженої рішенням районної ради № 49-VІ від 16.02.2016 (V сесія VІI 

скликання),згідно положення про відділ освіти, молоді та спорту, 

затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації № 97 від 

06.04.2018, наказую: 

 

1.  Провести  29 січня 2020 року о 09.00 в с. Рунівщина  (Руновщинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Зачепилівської районної ради Харківської 

області) районний етап Всеукраїнських змагань з фут залу «Шкільна фут зальна 

ліга України». 

2. Утворити організаційний комітет районного етапу Всеукраїнських змагань з 

фут залу «Шкільна фут зальна ліга України» 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 районного 

етапу Всеукраїнських змагань з фут залу «Шкільна фут зальна ліга України» 

серед учнів закладів загальної середньої освіти Зачепилівського району. 

4. Утворити склад суддів районного етапу Всеукраїнських змагань з фут залу 

«Шкільна фут зальна ліга України» 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 районного етапу 

Всеукраїнських змагань з фут залу «Шкільна фут зальна ліга України» серед 

учнів закладів загальної середньої освіти Зачепилівського району.  

5.2. Визначити переможців та призерів районного етапу Всеукраїнських змагань 

з фут залу «Шкільна фут зальна ліга України» серед учнів закладів загальної 

середньої освіти Зачепилівського району.    

5.3. Забезпечити зберігання, систематизацію, оформлення документів і 

матеріалів учасників районного етапу Всеукраїнських змагань з фут залу 

«Шкільна фут зальна ліга України» серед учнів закладів загальної середньої 

освіти Зачепилівського району. 

6. Керівникам закладів загальної середньої освіти:  

6.1 Призначити  керівника команди, покласти на нього відповідальність за 

життя та безпеку учнів – членів команди. 

6.2.  Забезпечити підвіз команди на районний етап Всеукраїнських змагань з фут 

залу «Шкільна фут зальна ліга України» серед учнів закладів загальної 

середньої освіти Зачепилівського району.        

                                                                                                          29.01.2020 року 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник  відділу освіти, 

молоді та спорту                                                           Олена ПЕТРЕНКО

  

 

 

 

 


