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Про підсумки проведення

№ ¥

обласних змагань з волейболу 
(дівчата) серед учнів професійно- 
технічних навчальних закладів 
2016-2017 навчального року

На виконання Календарного плану спортивно-масових заходів 2016 року 
Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та 
спорту МОН України, 21-23 грудня 2016 року на базі Вищого професійного 
училища № 21 м. Миколаєва проведено змагання з волейболу (дівчата), в залік 
XVI обласних Молодіжних спортивних ігор серед учнів професійно-технічних 
навчальних закладів м. Миколаєва.

У змаганнях прийняли участь 8 команд дівчат професійно-технічних 
навчальних закладів м. Миколаєва.

За підсумками змагань та на підставі рішення суддівської колегії,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити підсумки обласних змагань з волейболу (дівчата), в залік 

XVI обласних Молодіжних спортивних ігор серед учнів професійно-технічних 
навчальних закладів м. Миколаєва 2016-2017 навчального року, що додаються.

2. Нагородити дипломами обласного відділення (філії) Комітету з 
фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України команди, 
які посіли 1-ІII місця у змаганнях з волейболу:

за І місце -  команду Миколаївського професійного ліцею будівництва та 
сфери послуг;

за II місце -  Миколаївського професійного ліцею сфери послуг;
за III місце -  державного навчального закладу «Миколаївське вище 

професійне училище технологій та дизайну».
3. Контроль за виконанням наказу покласти на спеціаліста І категорії 

Бушнєва Д.В.

Начальник відділення О.Ю. Кулішов
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ обласного відділення (філії) 
Комітету з фізичного виховання та 
спорту Міністерства освіти і науки 
України
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Результати
обласних змагань з волейболу (дівчата) серед учнів професійно-технічних 

навчальних закладів 2016-2017 навчального року 
(командний залік)

Назва навчального закладу Місце Очки

Миколаївський професійний ліцей будівництва та 
сфери послуг І 1

Миколаївський професійний ліцей сфери послуг II 2
ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище 
технологій та дизайну» III 3

Миколаївський професійний промисловий ліцей IV 4
Вище професійне училище № 21 V 5
Миколаївський професійний ліцей торгівлі та 
ресторанного сервісу VI 6

Надбузький професійний аграрний ліцей VII 7
ДНЗ «Вище професійне училище № 7 м. Миколаєва» VIII 8


