
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ)

Н А К А З

20 / /* р. м. Миколаїв № 93
Про підсумки проведення змагань 
з гандболу серед учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів

Відповідно до наказів Миколаївського обласного відділення (філії) 
Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 
від 28 квітня 2017 року «Про проведення зональних змагань з гандболу серед 
команд юнаків та дівчат, учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів», від 13 травня 2017 року № 86 «Про проведення фінальних змагань з 
гандболу серед команд дівчат, учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів», 11-12 травня та 18-19 травня 2017 року проведено зональні та 
фінальні змагання з гандболу, в залік XVI обласних Спортивних ігор серед 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів 2016-2017 навчальрого року.

У попередніх змаганнях з гандболу прийняли участь 378 команд юнаків і 
дівчат у шкільних змаганнях та 140 команд у районних (міських).

Достатній технічний рівень підготовки мали збірні команди юнаків, учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів Доманівського, Вітовського, 
Кривоозерського районів м. Вознесенська, серед команд дівчат -  
Веселинівського, Вітовського, Снігурівського районів, Корабельного району м. 
Миколаєва.

За підсумками обласних змагань з гандболу та на підставі рішення 
суддівської колегії;

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити результати змагань з гандболу, в залік XVI обласних 

Спортивних ігор серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів, що 
додаються.

2. Нагородити дипломами команди, які посіли 1, II, III місця у змаганнях 
з гандболу:



1) серед команд юнаків:
за І місце -  команду Доманівського району; 
за II місце -Вітовського району; 
за III місце -  м. Вознесенська.
2) серед команд дівчат:
за І місце -  команду Веселинівського району;
за II місце -Вітовського району;
за III місце -  команду Корабельного району.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу 

обласного відділення (філії) Гаєвську Н.Г.

Начальник відділення О.Ю. Кулішов

Гаєвська 53 55 83



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Миколаївського обласного 
відділення (філії) Комітету з 
фізичного виховання та спорту 
Міністерства освіти і науки України

Результати
змагань з гандболу, в залік XVI обласних Спортивних ігор 

серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів

№
п/п Назва районів (міст) юнаки дівчата

м 0 м 0
1. м. Вознесенськ III 50 6 6
2. Центральний район м. Миколаєва - - 3 18
3. Корабельний район м. Миколаєва - - 3 50
4. Снігурівський район 7 22 4 40
5. Веселинівський район - - І 72
6. Вітовський район II 60 II 60
7. Братський район 5 34 9 17
8. Вознесенський район 6 28 10 16
9. Д омані вський район І 72 6 28
10. Кривоозерський район 4 40 7


