
 

 

 

 

УКРАЇНА 

ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 
 

Н А К А З  
 

29 лютого 2016 року                   Здолбунів    № 32 

 

 

Про підсумки  проведення 

змагань з баскетболу 

 

 На виконання наказу відділу освіти Здолбунівської районної державної 

адміністрації від 05 лютого 2016 року за № 19 “Про проведення змагань з 

баскетболу” із 17 по 19 лютого 2016 року було проведено зональні змагання з 

баскетболу серед загальноосвітніх навчальних закладів для виявлення 

сильніших команд юнаків та дівчат та участі у фінальних змаганнях обласної 

Спартакіади. 

 У зоні І брали участь команди міських загальноосвітніх навчальних 

закладів, окрім команди Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 5. Кількість учасників 64. 

 У зоні ІІ брали участь команди юнаків та дівчат Гільчанської, 

Здовбицької, Уїздецької загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів. 

Загальна кількість учасників 55. Не прийняли участь команди Копитківської та 

Глинської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів.  

У зоні ІІІ брали участь команди юнаків Мізоцького навчально-виховного 

комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей”, Спасівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Дерманського навчально-виховного 

комплексу “загальноосвітня школа І ступеня – гімназія’’ та команда дівчат 

Мізоцького навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів – ліцей”. Загальна кількість учасників 28. Не прийняли участь у 

зональних змаганнях команди Бущанської, Будеразької загальноосвітніх 

навчальних закладів І-ІІІ ступенів. 

 24 лютого 2016 року на базі Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 6 пройшли фінальні змагання серед команд юнаків та дівчат. Всього 

у даних змаганнях брали участь команди Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6, Гільчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та 

Мізоцького навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів – ліцей”. Загальна кількість учасників 48. 

 Хочеться відмітити дирекцію Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 6 за підготовку місця та організацію проведення змагань, суддів 

змагань (учителів фізичної культури Здолбунівської загальноосвітньої школи І-



ІІІ ступенів № 6 М. Радіцу та Гільчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Ю. Махлюка). 

 За результатами проведених ігор, аналізом протоколів, рішенням суддів 

кращими серед дівчат стали команди Здолбунівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 6, Мізоцького навчально-виховного комплексу “загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів – ліцей’’ та Гільчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів, серед юнаків -  команди Здолбунівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 4, Гільчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 

Мізоцького навчально-виховного комплексу “загальносвітня школа І-ІІ ступенів 

– ліцей’’. 

 Враховуючи вищевикладене, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити дипломами відділу освіти Здолбунівської районної державної 

адміністрацїі: 

за І місце  
- команду юнаків Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4; 

- команду дівчат Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6; 

  за ІІ місце 

 -  команду юнаків Гільчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

 - команду дівчат Мізоцького навчально-виховного комплексу “загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів ліцей”; 

за ІІІ місце  

-команду юнаків Мізоцького навчально-виховного комплексу    

“загальноосвітня школа І-ІІ ступенів ліцей”; 

- команду дівчат Гільчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

2. Контроль за виконання наказу залишаю за собою. 
 

 

 

 

 

 

Начальник   відділу      Л. Карпенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проект наказу підготував: 
 

завідувач райметодкабінету                                                      Н. Глущук 

 

 

 

Погоджено: 

 

Юрисконсульт:                                                                           І. Кухарчук 
 

 

 

 


