
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

НАКАЗ 

 

16.01.2020                                   с.Миколаївка                                         № 09-ОД 

 

Про затвердження календарного  

плану спортивно-масових заходів  

на ІІ півріччя 2019-2020  

навчального року 

 

 На виконання ст. 26 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», 

наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації «Про затвердження календарного плану спортивно-масових 

заходів Сумського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного 

виховання» від 10.01.2020р. № 11-ОД, розпорядження голови Миколаївської 

сільської ради про затвердження плану заходів щодо реалізації та території 

Миколаївської сільської ради Національної стратегії з оздоровчої рухової 

активності в Україні на період до 225 року «Рухова активність – здоровий 

спосіб життя – здорова нація» на 22 рік» від 01.10.219р. №131-ОД, з метою 

масового залучення молоді до занять фізичною культурою та спортом, а 

також для відбору кращих спортсменів для участі в обласних змаганнях 

НАКАЗУЮ: 

 1. Затвердити календарний план спортивно-масових заходів відділу 

освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради на ІІ півріччя 2019-

2020 навчального року (додається). 

 2. Провести спортивні змагання для школярів закладів загальної 

середньої освіти Миколаївської сільської ради згідно з календарним планом 

спортивно-масових заходів відділу освіти, молоді та спорту на ІІ півріччя 

2019-2020 навчального року.  

 3. Керівникам закладів загальної середньої освіти Миколаївської 

сільської ради: 

 1) своєчасно направляти команди для участі в змаганнях; 



 2) забезпечувати організацію перевезення команд закладів загальної 

середньої освіти до місця проведення змагань; 

 3) забезпечувати місце проведення та медичне обслуговування змагань 

на вимогу відділу освіти, молоді та спорту та згідно з календарним планом. 

 4. Контроль за організацією змагань покласти на методиста з питань 

фізичної культури та спорту Миколаївської сільської ради Котькало Є.С. 

 5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Додаток: 1 на 1 арк. в 1 прим. 

 

 

Начальник відділу освіти,   Наталія МАКШЕЄВА 

молоді та спорту  

 

 

 

З наказом ознайомлена  «____» _________2020 року ________Є.С. Котькало 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ відділу освіти, молоді та спорту  

Миколаївської сільської ради 

від 16.01.2020 № 09-ОД  

 

Календарний план 

спортивно-масових заходів школярів відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради Сумського 

району на ІІ півріччя 2019-2020 навчального року 

 

 Найменування 

заходу 

Термін 

проведенн

я 

Вікові групи Місце, час проведення Примітки 

Шахи 6 лютого 

2020р 

Юнаки та дівчата 2002 р.н. і молодші Фінальні змагання 

(заїзд команд – до 10.30 

початок об 11.00 год.) 

Кровненська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Командний залік – за 4 

результатами: (3 юнаки+1 

дівчина не залежно від 

вікової групи). З собою – 

набір шахів і годинник 

Баскетбол 3х3 

(Шкільна баскетбольна 

ліга України – ШБЛУ) 

27 лютого 

2020р. 

Юнаки 2003 р.н. і молодші Фінальні змагання 

(заїзд команд – до 10.30 

початок об 11.00 год.) 

Миколаївський НВК 

Учасники без змінного 

взуття до змагань не 

допускаються 
Юнаки 2005 р.н. і молодші 

Змагання з волейболу 

серед юнаків 

07 березня 

2020р. 

Юнаки до 18 років (до складу команди 

можуть входити не тільки учні закладу 

освіти, а й випускники та молодь, яка 

проживає на території населеного пункту, 

за умови, що їм на момент проведення 

змагань не виповнилося 18 років) 

Фінальні змагання 

(заїзд команд – до 09.30 

початок об 10.00 год.) 

Северинівська ЗОШ І-ІІ ступенів 

Учасники без змінного 

взуття до змагань не 

допускаються 

Волейбол  

(Шкільна волейбольна 

ліга України – ШВЛУ) 

20 березня 

2020р. 

Юнаки 2003 р.н. і молодші Фінальні змагання 

(заїзд команд – до 10.30 

початок об 11.00 год.) 

Лікарський НВК 

Учасники без змінного 

взуття до змагань не 

допускаються 
Юнаки 2006 р.н. і молодші 

Дівчата 2003 р.н. і молодші 

Дівчата 2006 р.н. і молодші 



Настільний теніс  27 березня 

2020р. 

Юнаки 2002 р.н. і молодші 

Юнаки 2005 р.н. і молодші 

Дівчата 2002 р.н. і молодші 

Дівчата 2005 р.н. і молодші 

Фінальні змагання 

(заїзд команд – до 10.30 

початок об 11.00 год.) 

Северинівська ЗОШ І-ІІ ступенів 

Ксобистий залік буде 

проведено в кожній віковій 

групі окремо. Командний 

залік – за 3 результатами: (2 

юнаки+1 дівчина не 

залежно від вікової групи) 
Вик. методист з фізичної культури та спорту Миколаївської сільської ради Сумського району  

Котькало Євгенія Сергіївна (066-60-54557) 

 

 


