
   

Україна 

Знам`янська міська рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
від    03   вересня 2014 р.                                                                   № 148 

 

м.Знам’янка 

 

Про затвердження плану міських  

заходів на відзначення Дня 

фізичної культури і спорту та 

Всеукраїнського Олімпійського 

тижня  

 

 

             З метою підтримки розвитку фізкультурно-спортивного руху в місті та 

відзначення Дня фізичної культури і спорту та Всеукраїнського Олімпійського тижня, 

керуючись п. 3 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”: 

       

1. Затвердити план міських заходів на відзначення Дня фізичної культури і спорту та  

Всеукраїнського Олімпійського тижня (додаються). 

2. Відділу молоді та спорту (нач. Р.Ладожинська),  відділу освіти (нач. Н.Попова), 

Знам’янській ДЮСШ (дир. Є.Гавришевський) забезпечити виконання зазначених 

заходів. 

3. Фінансовому управлінню міськвиконкому профінансувати витрати на проведення 

заходів  згідно кошторисів відповідних сектору та відділу відділів міськвиконкому, в 

межах, передбачуваних асигнувань. 

4. Редакції газети «Знам’янські вісті» (ред. Колєнченко Н.І.) висвітлювати стан 

виконання заходів. 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження  покласти на керуючу справами 

Меренкову Л.І.  

 

 

 

 

                    Міський  голова                                            І. Крижановський                                                  

 

 

 

 

 

 

 
                                                                     

                            

            

 

 

 



                                                                                    Затверджено 

                                                                                                  розпорядженням  міського голови                                                                                                                                                                                                                                   

  від “ 03 “  вересня  2014 р. № 148 
 

 

План міських заходів  

на відзначення Дня фізичної культури і спорту та Всеукраїнського Олімпійського тижня 

 

№ 

п/п 

Заходи Дата та час 

проведення 

Відповідальні за виконання 

1. Організувати та провести:   

Товариську гру з гандболу між командами 

КДЮСШ  
8.09-13.09 

Майданчик зі 

штучним 

покриттям 

КДЮСШ 

Відділ освіти, КДЮСШ 

Товариську зустріч з футболу між 

вихованцями КДЮСШ  
8.09-13.09  

міський стадіон 

Відділи освіти, КДЮСШ 

Зустрічі учнівської молоді з ветеранами спорту 

та тренерами міста 
8.09-13.09  

за окремим 

графіком 

Відділи освіти 

Проведення спортивно-масових заходів у 

закладах освіти міста 
8.09-13.09  

за окремим 

графіком 

Відділ освіти 

Шкільні змагання «Веселі старти» 8.09-13.09  

За окремим 

планом 

Відділ освіти, КДЮСШ 

Шкільні змагання «Нащадки козацької слави» 8.09-13.09  

За окремим 

планом 

Відділ освіти, КДЮСШ 

Першість відділення боротьби з ЗФП 10.09       о 10.00 

міський стадіон 

Відділ освіти, КДЮСШ 

Міські змагання з легкої атлетики 8.09-13.09  

За окремим 

планом 

Відділ молоді та спорту, КДЮСШ 

Матчеву зустріч з баскетболу  

 
10.09 

спортивний 

зал ДЮСШ 

Відділ освіти, КДЮСШ 

2. Забезпечити:   

Чергування лікаря на час проведення 

спортивних заходів 
8.09-13.09 Є.Гавришевський, відділ молоді та 

спорту 

Участь збірної команди міста в обласних 

спортивних іграх з велоспорту 
16-17.09 

Кіровоград 

Відділ молоді та спорту 

Висвітлення матеріалів на сторінках газети 

«Знам’янські вісті» та офіційному сайті  

міської ради 

Постійно Відділ освіти, відділ молоді та 

спорту, редакція газети 

«Знам’янські вісті» 

 

 

 

 

Керуюча справами                                                    Л.Меренкова 

 

 
                                               

 

 

 

 


