
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

12.09.2019  року                                         м. Шепетівка                           №  206-2019 

 

 

 

Про проведення  

фестивалю «Відкриті уроки футболу» 

 

 

 

 На виконання листа Хмельницької обласної федерації футболу № 144 від 3.08.2019 

р. та керуючись ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”: 

 

 

1. Створити організаційний комітет по проведенню фестивалю «Відкриті уроки 

футболу»  ( додаток 1). 

2. Провести фестиваль «Відкриті уроки футболу» з 27 по 29 вересня 2019 року на 

стадіоні «Локомотив» згідно плану (додаток 2). 

3. Управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту, управлінню освіти, іншим 

структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради, організаціям 

фізкультурно-спортивної спрямованості вжити заходів щодо організації та 

проведення Фестивалю. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

Стасюк Н.В.  

 

 

 

 

Міський голова         М.  Полодюк



                                                                                       Додаток 1 

до розпорядження  

від _________________№________ 

 

 

Організаційний комітет по проведенню фестивалю 

«Відкриті уроки футболу» 

з 27 по 29 вересня 2019 року 
Стасюк Н.В. - заступник міського голови, голова організаційного 

комітету; 

 

Козійчук В.Р. - координатор проекту «Відкриті уроки футболу»,  

                                               заступник голови організаційного комітету (за згодою); 

; 

Члени комітету: 

 

Вознюк Т.Д.                  - головний лікар екстреної медичної допомоги ; 

Гнатюк В.М.   .-            голова Шепетівської районної організації ВФСТ «Колос» 

АПК(за згодою);                     

Джус С.М.                  - начальник відділу культури Шепетівської міської ради; 

Драпуля Н.В.            - начальник відділу інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю  Шепетівської міської 

ради; 

Ільчук Л.С.             - головний спеціаліст відділу освіти та культури                                 

                                               Шепетівської РДА (за згодою);     

Музика Т.В.     - заступник начальника управління освіти Шепетівської              

                                               міської ради; 

Рибак Є.Г.  - директор Шепетівської ДЮСШ; 

Семенюк О.І             -          старший інспектор ювенальної превенції Шепетівського                

                                               ВП; 

Українець Д.В. - голова Шепетівської федерації футболу (за згодою); 

Чернушич І.В. -  психолог НВК№3; 

            Шуляк О.Д.     - начальник відділу з питань фізичної культури та спорту  

управління у справах сім’ї, молоді та спорту                         

Шепетівської міської ради.   

 Шуляков О.Ю.                     вчитель фізичної культури ЗОШ№1 ім. М.Островського. 

 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету         В. Рачук 

 



                                                                                                 Додаток 2 

до розпорядження  

від _________________№________ 

 

  

План проведення фестивалю «Відкриті уроки футболу» 

 

з 27 по 29 вересня 2019 року 

 

1. Провести засідання оргкомітету по проведенню фестивалю «Відкриті уроки 

футболу» (далі – Фестиваль) 

                                                                              16 вересня 2019 р., мала зала виконкому 

       о 14.00 год. 

2.   Провести навчання координаторів з числа вчителів фізичного виховання ЗНЗ, 

тренерів-викладачів, психолога управління освіти Шепетівської міської  ради та 

представника ювенальної превенції Шепетівського ВП щодо методичного 

забезпечення Фестивалю 

                                                                 Козійчук В.Р. - координатор проекту     

                                                                 «Відкриті  уроки футболу» 

                                                                             18 вересня 2019 р., мала зала виконкому 

       о 16.30  год. 

 

3. Забезпечити підготовку стадіону «Локомотив» до проведення Фестивалю 

                                                                 Рибак Є.Г. –директор Шепетівської ДЮСШ 

      до 25 вересня 2019 р. 

4. Забезпечити участь збірних команд 5-7 класів ЗНЗ із числа дітей-переселенців, 

дітей учасників антитерористичних операцій та операцій Об’єднаних сил, дітей-

сиріт та дітей соціально незахищених верств населення.. 

                                                                 Музика Т.В. – заступник начальника                  

                                                                 управління освіти Шепетівської міської ради. 

5. Забезпечити озвучення та музичний супровід Фестивалю  

                                                                 Джус С.М. – начальник відділу культури      

                                                                 Шепетівської міської  ради 

6. Забезпечити охорону громадського правопорядку та медичний супровід 

Фестивалю.                                                   

Ю. Краковецький – начальник Шепетівського      

ВПГУНП в Хмельницькій області 

Вознюк Т.Д. – головний лікар екстреної      

медичної допомоги   

7. Висвітлити у засобах масової інформації проведення Фестивалю. 

Драпуля Н.В. - начальник відділу 

інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю  Шепетівської міської ради; 

   

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету         В. Рачук 

 

 


