
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ)
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Про підсумки проведення 
обласних змагань з міні-футболу 
серед команд юнаків професійно- 
технічних навчальних закладів 
м. Миколаєва

Відповідно до наказу Миколаївського обласного відділення (філії) 
Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 
від 23.10.2017 року № 137 «Про проведення змагань з міні-футболу серед 
команд юнаків професійно-технічних навчальних закладів м. Миколаєва 
(І група), в залік XVII обласних Молодіжних спортивних ігор», 25 жовтня 
2017 року на спортивному майданчику ДЮСШ № 3 м. Миколаєва та 
26-27 жовтня 2017 року на стадіоні «Юність» відбулися змагання з 
міні-футболу.

У змаганнях прийняли участь 10 команд юнаків професійно-технічних 
навчальних закладів м. Миколаєва, із загальною кількістю 108 учнів.

Достатній рівень технічної підготовки мали команди: Вищого 
професійного училища суднобудування м. Миколаєва, Професійно-технічного 
училища № 4, Миколаївського професійного ліцею будівництва та сфери 
послуг.

Змагання проведені на достатньому організаційному рівні, якісне 
суддівство яких забезпечив головний суддя Федорчак Сергій Мирославович, 
керівник фізичного виховання Миколаївського професійного ліцею 
будівництва та сфери послуг.

За підсумками змагань та на підставі рішення суддівської колегії,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити підсумки результатів обласних змагань з міні-футболу 

серед команд юнаків професійно-технічних навчальних закладів м. Миколаєва 
(І група), в залік XVII обласних Молодіжних спортивних ігор, що додаються.



2. Нагородити дипломами та грамотами Миколаївського обласного 
відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України 
команди учнів, які посіли І, II, III місця у змаганнях:

за І місце -  команду Вищого професійного училища суднобудування 
м. Миколаєва;

за II місце -  відокремленого структурного підрозділу професійно- 
технічного училища № 4 Миколаївського комплексу Національного 
університету «Одеська юридична академія»;

за III місце -  Миколаївського професійного ліцею будівництва та сфери 
послуг.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на спеціаліста І категорії 
Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та 
спорту Міністерства освіти і науки України Маляран Н.С.

Начальник відділення О.Ю. Кулішов

Маляран 53-55-83



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Миколаївського обласного 
відділення (філії) Комітету з 
фізичного виховання та спорту 
МОН України

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
обласних змагань з міні-футболу серед команд 

юнаків професійно-технічних навчальних закладів 
м. МиколаєЬа (І група), в залік XVII обласних 

Молодіжних спортивних ігор

№
з/п

Назва навчального 
закладу Місце

Кількість
очок

1 Вище професійне училище суднобудування І 1

2

Відокремлений структурний підрозділ професійно- 
технічне училище № 4 Миколаївського комплексу 
Національного університету «Одеська юридична 
академія»

II 2

3 Миколаївський професійний ліцей будівництва та 
сфери послуг III 3

4 Миколаївський професійний промисловий ліцей 4 4
5 Миколаївський професійне училище суднобудування 5 5
6 Вище професійне училище № 21 6 6
7 Миколаївський професійний машинобудівний ліцей 7 7
8 Надбузький професійний аграрний ліцей 8 8
9 Миколаївський професійний ліцей 9 9
10 Вище професійне училище № 7 10 10


