
УКРАЇНА
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 168

від  09 жовтня 2019 року

Про проведення ІІ етапу 
щорічної обласної Спартакіади серед 
учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів  у  2019-2020 н.р.

    Відповідно до Положення  «Про проведення щорічної обласної Спартакіади 
серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів Херсонської області», 
затвердженого наказом Департаменту освіти і науки, молоді та спорту обласної 
державної адміністрації від 13 лютого 2014 року №44, зареєстрованому в 
Головному управлінні юстиції в Херсонській області від 14 лютого 2014 року 
№9/1460, наказу департаменту освіти, науки та молоді від 07 жовтня 2019 року 
№245 «Про проведення обласної Спартакіади серед учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів у 2019-2020 навчальному році», з метою залучення 
здобувачів освіти  закладів загальної середньої освіти  до систематичних занять 
фізичною культурою і спортом, зміцнення їх здоров'я та пропагування 
здорового способу життя:

1. Відділу освіти та гуманітарного розвитку:
1.1. Створити організаційний комітет з проведення ІІ етапу щорічної 

обласної Спартакіади серед  учнів ЗЗСО  (Додаток 1);
1.2. Затвердити склад суддівської колегії по оцінюванню результатів 

учасників Спартакіади  (Додаток 2); 
1.3. Здійснити організаційне та науково-методичне забезпечення 

проведення ІІ етапу Спартакіади;
1.4. Провести ІІ етап Спартакіади згідно графіку (Додаток 3).

2. Керівнику Музиківського ліцею створити належні умови та забезпечити 
загальний контроль  та координацію проведення  Спартакіади.

3.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника відділу 
освіти та гуманітарного розвитку Семенюк В.І.

Сільський голова                                    С.Н. Лейбзон



Додаток 1
до розпорядження №168
від 09 жовтня 2019 року

Склад організаційного комітету ІІ етапу обласної Спартакіади серед учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів у 2019-2020 навчальному році

1. Остапович Ю.П. – керівник з методичної роботи  – голова організаційного 
комітету;

2. Ільяш Ю.М. –  спеціаліст з освіти та гуманітарного розвитку, секретар 
організаційного комітету.

Члени організаційного комітету:

1. Борисова Н.В. – голова МО вчителів фізичної культури, Захисту Вітчизни і 
трудового навчання;

2. Неннов В.С. – вчитель фізичної культури КЗ «Східненська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів Музиківської сільської ради Білозерського району 
Херсонської області».



Додаток 2
до розпорядження №168
від 09 жовтня 2019 року

Склад суддівської колегії  по оцінюванню результатів учасників ІІ етапу 
обласної Спартакіади серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів       

у 2019-2020 навчальному році

Борисова Н.В. – голова МО вчителів фізичної культури, Захисту Вітчизни і 
трудового навчання, голова суддівської колегії;

Неннов В.С. – вчитель фізичної культури КЗ «Східненська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів Музиківської сільської ради Білозерського району 
Херсонської області», член суддівської колегії.

Солохіна В.М. - ЗДВР, вчитель фізичної культури КЗ «Музиківський ліцей» 
Музиківської сільської ради Білозерського району Херсонської області, член 
суддівської колегії. 

Кабанов О.О. – вчитель предмету «Захист Вітчизни» КЗ «Музиківський ліцей» 
Музиківської сільської ради Білозерського району Херсонської області, член 
суддівської колегії. 


