
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ) 
 

 

Н А К А З 
 

05 вересня 2018 р.            м. Миколаїв       № 102 
 

Про проведення ХVІІІ обласних 

Спортивних ігор серед учнів 

закладів загальної середньої 

освіти  у 2018-2019 навчальному 

році 

 

 На виконання Законів України «Про освіту», «Про фізичну культуру і 

спорт», згідно з Календарним планом спортивно-масових заходів 

Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та 

спорту Міністерства освіти і науки України на 2018 рік, з метою підвищення 

соціальної активності і зміцнення здоров’я школярів, залучення їх до занять 

фізичною культурою і спортом, як складової частини загальнолюдської 

культури, формування основ здорового способу життя, 

 

НАКАЗУЮ: 

 1. Провести у 2018-2019 навчальному році ХVІІІ обласні Спортивні ігри 

серед учнів закладів загальної середньої освіти  (далі – Спортивні ігри). 

 2. Затвердити Положення та склад організаційного комітету Спортивних 

ігор, що додається. 

 3. Рекомендувати начальникам відділів (управлінь) освіти 

райдержадміністрацій, міських та сільських рад: 

          1) забезпечити організацію та проведення шкільних, районних (міських) 

та участь в  обласних Спортивних іграх, згідно з Положенням; 

 2) сприяти створенню умов для проведення змагань (зональних, 

фінальних) з видів спорту на територіях районів (міст) області; 

 3) врахувати, що фінансові витрати на участь команд в обласних 

(зональних, фінальних) змаганнях здійснюються установами, що їх 

відряджають. 

          4. Нагородження команд, які посіли І, ІІ, ІІІ місця дипломами, грамотами  

віднести за рахунок Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з 

фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.   

5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу 

Гаєвську А.Г. 

 

Начальник відділення       О. КУЛІШОВ  

      



     ЗАТВЕРДЖЕНО 

     Наказ Миколаївського обласного  

     відділення (філії) Комітету з фізичного 

      виховання та спорту МОН України 

 

     05 вересня 2018 р. № 102 

 

 

Склад організаційного комітету 

з підготовки та проведення ХVІІІ обласних Спортивних ігор  

серед учнів закладів загальної середньої освіти  

у 2018 -2019 навчальному році 

 

Голова 

організаційного 

комітету: 

Кулішов О.Ю., начальник Миколаївського обласного  

відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України. 

 

Заступники 

голови 

організаційного 

комітету: 

Личко Г.В., начальник управління освіти Миколаївської 

міської ради; 

 

Кисільова С.В. начальник управління освіти Вознесенської 

міської ради. 

  

 

Члени оргкомітету: 

 

Гаєвська Н.Г. 

 

начальник відділу Миколаївського обласного відділення 

(філії) Комітету з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України. 

 

Грамматик Ф.П. методист науково-методичного центру управління освіти 

Миколаївської міської ради. 

 

Вінярський П.М. методист науково-методичного центру управління освіти 

Вознесенської міської ради. 

 

Рябикін П.М. вчитель-методист з фізичної культури Первомайської 

гімназії. 

 

Дерев’янко В.В. 

 

директор Баштанської ДЮСШ. 

Власюк В.Д. 

 

директор Доманівської ДЮСШ. 

Датій Т.В.  методист відділу освіти Очаківської міської ради. 

  


