
 

 

 

 КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ 

Н А К А З 

   19  травня 2017 р. № 212 - аг 

Про підсумки проведення міських 

змагань «Веселий м’яч» 

 

На виконання рішення міської ради від 16.12.2016 № 601-12/VІІ «Про 

затвердження програми розвитку освіти м.Кам’янського на 2017–2020 роки», 

наказу департаменту з гуманітарних питань Кам’янської міської ради від 

30.01.2017 № 28 «Про проведення міського фестивалю «Гармонія руху», 

Положення про міські змагання «Веселий м’яч» – баскетбол та «Веселий 

м’яч» – футбол 19 травня 2017 року проведено фінальний етап змагань. 

У фіналі змагань взяли участь команди: 

- юних баскетболістів із 7 закладів: ДНЗ- ЦРД №24«Казка», 

№36«Джерельце», №44«Лелека», СДНЗ №13«Росинка» та ДНЗ 

№15«Світоч», ДНЗ №26«Золота рибка», №48 «Золотий ключик»; 

- юних футболістів із 6 закладів ДНЗ-ЦРД №30«Мальва», 

№31«Барвінок», №32«Дельфін», №39«Ромашка», дошкільних відділень 

НВО-ліцей нових інформаційних технологій та НВК №13. 

За сумою балів та встановленими критеріями оцінювання визначено 

переможців у заявлених номінаціях.  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Нагородити дипломами департаменту з гуманітарних питань 

Кам'янської міської ради команди юних футболістів за перемогу у номінаціях 

 «За прагнення бути зірками футболу» - ДНЗ-ЦРД №30«Мальва», 

 «За прагнення до перемоги» - дошкільне відділення НВО-Ліцей 

НІТ, 

 «За влучність та найяскравіший забитий гол» - ДНЗ-ЦРД 

№31«Барвінок», 

 «За злагодженість та дружню взаємодію в команді» - ДНЗ-ЦРД 

№32«Дельфін», 

 «За яскраву та креативну гру» - дошкільне відділення НВК №13 

 «За наполегливість та вправність у володінні м’ячем» - 

№39«Ромашка». 



2. Нагородити дипломами департаменту з гуманітарних питань 

Кам'янської міської ради команди юних баскетболістів за перемогу у 

номінаціях: 

 «Найвлучніша команда» - ДНЗ №26«Золота рибка» 

 «Найспритніша команда» - ДНЗ-ЦРД №36«Джерельце» 

 «Найшвидша команда» - ДНЗ №48 «Золотий ключик»; 

 «Найенергійніша команда» - збірна команда СДНЗ №13«Росинка» 

та ДНЗ №15«Світоч» 

 «Найпозитивніша команда» - ДНЗ- ЦРД №24«Казка», 

 «Найемоційніша команда» - ДНЗ-ЦРД №44«Лелека» 

3. Нагородити грамотою департаменту з гуманітарних питань 

Кам'янської міської ради за організацію та проведення фінального етапу 

міських змагань «Веселий м’яч» - 2017, ефективну організацію фізкультурно-

оздоровчої роботи та пропаганду здорового способу життя комунальний 

заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) – центр розвитку дитини 

№31 «Барвінок» Кам’янської міської ради (зав.Дарадан Т.М.). 

4. Керівникові групи централізованого господарсько-адміністративного 

забезпечення закладів департаменту з гуманітарних питань Чабан Т.В.  

забезпечити видачу нагородної атрибутики згідно наказу департаменту з 

гуманітарних питань Кам’янської міської ради від 30.01.2017 № 28 «Про 

проведення міського фестивалю «Гармонія руху», Положення про міські 

змагання «Веселий м’яч» – баскетбол та «Веселий м’яч» – футбол. 

5. Організацію виконання даного наказу доручити головному 

спеціалісту відділу освіти департаменту з гуманітарних питань Поповій Ю.П., 

керівникові групи централізованого господарсько-адміністративного 

забезпечення закладів департаменту з гуманітарних питань Чабан Т.В.  

контроль залишаю за собою.  

 

Директор департаменту  

з гуманітарних питань міської ради               Т.Я.ОНИЩЕНКО 
 
 

 

 

 

 

Завізовано: 

 

___________Ю.П.Попова 

___________Т.В.Чабан 


