
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ)

Н А К А З
«О ?» У /  20/(/р. м. Миколаїв №

Про підсумки проведення 
змагань з міні-футболу XV 
обласної Спартакіади серед 
учнів загальноосвітніх 
шкіл-інтернатів у 2018-2019 
навчальному році

Відповідно до наказу Миколаївського обласного відділення (філії; 
Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 
від 19 жовтня 2018 року № 142 «Про проведення змагань з міні-футболу XV 
обласної Спартакіади серед учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів», 26 жовтня 
2018 року на спортивному майданчику стадіону «Юність» м. Миколаєва 
проведено зазначені змагання, в яких взяли участь 4 команди 40 учасників, 
учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів: Миколаївської ЗОШ-інтернату і Мі 
ступенів № 3, Антонівської ЗОШ-інтернату І-ІІІ ступенів Новоодесм; л 
району, Вознесенської ЗОШ-інтернату І-ІІІ ступенів «Обдарованій л 
Шевченківської ЗОШ-інтернату І-ІІ ступенів Вітовського району.

Всі команди мали належний рівень підготовки до обласних змагань.
Суддівство змагань забезпечувала федерація футболу Миколаївської 

області.
Не взяли участі в обласних змаганнях команди учнів комунальної о 

закладу «ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів -  центр загальної і профільної освіти та 
комплексної реабілітації», комунальний заклад «Березківський НВК «ЗОН;- 
інтернат -  ліцей І-ІІІ ступенів», Володимирівського ЗОШ-інтернату.

За підсумками проведення обласних змагань з міні-футболу та на підставі 
рішення суддівської колегії,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити підсумки змагань з міні-футболу XV обласної Спартакіади 

серед учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів у 2018-2019 навчальному році, то 
додаються.



2. Нагородити дипломами та кубками Миколаївського обласного 
відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства 
освіти і науки України команди:

за І місце -  Миколаївської загальноосвітньої школи-інтернату 1-М! 
ступенів № 3;

за II місце -  Антонівської загальноосвітньої школи-інтернату 1-М і 
ступенів Новоодеського району;

за III місце -  Вознесенської загальноосвітньої школи-інтернату 1-М і 
ступенів «Обдарованість».

3. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста 
Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та. 
спорту Міністерства освіти і науки України Гаєвську А.Г.

Начальник відділення О. КУЛІШОВ

А. Гаєвська 53 55 83



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Миколаївського обласне 
відділення (філії) Комітету 
фізичного виховання та спорту М( 
України

О б .  / / -  № / % £

Підсумкова таблиця
результатів обласних змагань з міні-футболу 

XV обласної Спартакіади серед учнів загальноосвітніх 
шкіл-інтернатів у 2018-2019 навчальному році

№
п/п Назва навчального закладу Місце О чки

1. Миколаївська ЗОШ-інтернат № 3 І 1

2. Антонівська ЗОШ-інтернат II 9

3. Вознесенська ЗОШ-інтернат 
«Обдарованість»

III од

4. Шевченківська ЗОШ-інтернат 4 4

5. Комунальний заклад «ЗОШ-інтернат I- 
III ст. -  центр загальної і профільної 
освіти та комплексної реабілітації»

н/у

6. Володимирівська ЗОШ-інтернат н/у -

7. Комунальний заклад «Березківський 
НВК -  ЗОШ-інтернат-ліцей»

н/у -


