
   

Україна 

Знам`янська міська рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
від     7       вересня 2015 р.                                                                   № 114 

 

м.Знам’янка 

 

Про затвердження плану міських  

заходів на відзначення Дня 

фізичної культури і спорту та 

Всеукраїнського Олімпійського 

тижня  

 

 

             На виконання наказу начальника управління молоді та спорту Кіровоградської 

облдержадміністрації від 26 серпня 2015 року № 218, 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. Л.Грекова), 

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

заходів. 

3. Міському фінансовому управлінню 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 першого 

                                                                                                         заступника міського голови                                                                                                                                                                                                                                   

  від “  7   “  вересня  2015р. №114 
 

 

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 зустріч з футболу між 

вихованцями КДЮСШ 
9.09 

16.00 міський 

стадіон 

Відділи освіти,  КДЮСШ 

Зустрічі учнівської молоді з ветеранами спорту 

та тренерами міста 
10 - 15.09 

за окремим 

графіком 

Відділи освіти 

Проведення спортивно-масових заходів у 

закладах освіти міста 
10 - 18.09 

за окремим 

графіком 

Відділ освіти 

Першість відділення легкої атлетики з ЗФП 11.09,   з 16.00 

міський стадіон 

Відділ освіти, КДЮСШ 

Гандбол(товариська гра між командами 

КДЮСШ та Г.К. Логомотив,хлопці) 

11.09 о 15.00 

Спортивний зал 

КДЮСШ 

Відділ освіти, КДЮСШ 

Змагання з гирьового спорту серед 

підприємств залізниці 

11.09 з 10.00 

Зал ГО «Атлет» 

Завідуючий учбово-спортивного 

відділу ДФСК Локомотив Одеської 

залізниці А.Шмалько спільно з ГО 

«Атлет» (за згодою) 

Змагання з тенісу настільного серед 

підприємств залізниці 

12.09 з 10.00 

Зал ГО «Атлет» 

Завідуючий учбово-спортивного 

відділу ДФСК Локомотив Одеської 

залізниці А.Шмалько спільно з ГО 

«Атлет» (за згодою) 

Футбол (товариська гра між командами 

Знам’янки та Світловодська ветерани) 

За окремим 

графіком 

Відділ молоді та спорту спільно з 

Федерацією футболу міста 

Знам’янки 

Баскетбол (товариська гра між групами 

КДЮСШ) 

14.09 о 16.00 

Спортивний зал 

КДЮСШ 

Відділ освіти, КДЮСШ 

2. Забезпечити:   

Чергування лікаря на час проведення 

спортивних заходів 
9.09-14.09 Відділ молоді та спорту, 

Є.Гавришевський 

 Урочисте нагородження ветеранів та 

спортсменів міста 
11-12.09.2015 Відділ молоді та спорту 

 

 

 

 

Керуюча справами                                                    Л. Меренкова 

 

 
                                               

 

 

 

 


