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чугуьськА РАйоннА двР1кАвнА Адм1н1стРАц|я
хАРк|всько| оБлАст|

Р о зп о Ряджв ння

|{у 77
|!р. затвердя(ення
проведення районно| €партак!ади з вид!в
спорту серед коле:сгив1в ф!зинно!
ь?льтури! орган|заш!й. п!лприсмств.

ц!дприсмств'
с!льських т8

селищцих рад' спортивпих клуб!в на
2014 р!к

Б!дпов|дно до статт1 45 3акону 9кра!ни "|{ро ф|зинну культуру | опорт'',
статей 6,22,39 3акону 9кра!ни "[1ро м1сцев| деря<авн] адм|н1сщац1!'', наказу
й|н|стерства }кра|ни у справах с|м'|, молод| та спорту в1д 06.08.2010 м 2659
"|[ро затверд>кення вимог Ао зм|сту поло)кення (регламенту) про оф1ц|йн|

ф|зчльтурно-оздоровт| заходи або спортивн| змагання'', на виконання районно|
|1рощами "€оц|альна п|дтримка розвитку ф|зинно! ьтльцри та опорту
на 2012-2016 рогот'', затвердясено! р1п:енням {]1] сео|| у] скликання {угу!всько!
районнот ради )(арк|всько! област| в1д 28.10.2011, з мето1о актив|зац!|

ф1зкультурно-спортивно! роботи в ус|х ланках системи ф1зтттт:ого вихованн'1
населен}'{, орган|зац1! та проведення на високощ/ р|вн| ф|зьультурно-
спортивних заход1в' що сприя1оть пропаганд! здорового опоообу хиття,
подаль1лого розвитку ол|мп|йських та неол|мп|йських вид{в спорц, в1дбору
спортсмен|в-аматор1в району до обласно| €партак1ади та змагань з вид!в спорту
р|зних р|вн|в:

1. Б|дд1лу у справах молод1 та опорц районло! дер;кавно! адм|н1сщац1!
(Ряб|н1на 1'й.) забезпенувати орган1зац|то, п|дготовку, безпеку та п!дготовку
м|оць проведення заход|в протягом березття-листопада 2014 року районнот
€партак|ади з вид1в спорц серед колектив1в ф1зинно! кулът}?и' орган|зац1й,
п!дпри;мств. с!льсько:осполарських п!ллрисмств. установ. 'заклад!в. с|льських
та се]1ищних рад, спортивних клуб|в на 2014 р|к (дал1 -районна €партак1ада).

2. 3атвердити Регламент проведення районно| €партак|ади (додасться).
3.3атвердити склад орган|зац1йного ком|тету з п!дготовки та

проведення районно! €партак|ади (додасться).
4. 1{онроль за виконанням розпоряд)кен|'{ [1ок.]1асти на засцпника

голови районно| дерхсавно! адм|н1страц|!,(оростельова 8.8'

пер:лий 
'."'у''"ик 

голови
районно! дерэкавно! адм|н!страц!1

чуц!ъ

регламенту

с|льськогосподарськ!!х

установ' залотад1в,

|о.к. вАРя{в|нов



3АтввРджвно
Розпоряд:кення голови
районно! дер;кавно! адм|н|отрац1|

хр_ца'Рч-и'/,2у!'[р'7

РвглАп{в'нт
проведення районно1 €партак!дди з вид1в спорту серед колектив!в

ф!зи.лно! культури орган!зац!й, п!дприсмств, с!льськогосподарських
п1дпрпсмств, установ, заклад!в, с!льських та селищних рад'

спортивних клуб!в на 2014 р!к

1. \4ета ! завданн'1 проведення районно| (партак!ади з вид|в спорту серед
колектив!в ф1зинно! культ}?и орган|зац|й, п!дприсмств, с|льсъкогосподарських
п1дприсмств, установ, заклад|в, с1льськгх та селищн!'( рад, спортивних кщгб|в
(дал1 районна €пащак!ада), актив!зацй ф|зкультурно-спортивно| роботи в
уо|х ланках оистеми ф|зияного вихованяя насепення, орган1зацй та проведення
на високощ/ р1вн! ф|зкульцрно-споРгивн|'х заход!в. що сщияють пропаганд!
здорового способу )киття, пода.]1ь|]]ого розвит\т ол|мп|йських та
пеол|мп1йських вид|в спорту, в1дбору спортсмен!в_аматор|в району до обласно!
€партак|ади та змагань з вид|в спорту р|зних р1вн!в.

2' 3агальне кер1вництво орган|зац!сто, п!дготовкото та проведенням
районно! €партак|ади зд|йснтостьоя орган|зац|йним ком1тетом, в!дд|лом у
справах молод| та спорту районно! державно! адм|н|страц1!.

2.1.Безпооереднс !{роведення районно! €партак|ади пок.]1адасться на
орган1зац|йний ком|тет та на в1дд1л у слравах молод1 та спорц районно|
державно| адм1н1страц|!.

3.,{о узаст| в районн1й €партак|ад| дотцска}оться особи, як| пост1йно
ме!пк&оть' прац!о]оть або навчатотъся на територ1! району, ма|оть пост|йну або
ти\{.{асову реесщац1|о в населеному пункт1 раиощ/' студенти' як1 до вотуту на
навчання ло профес!онально-техн!чних та вищи)( навнальних заклад1в
проживали на територ!| району.

4. }мови проведення заход|в з
4.1. Районна €партак|ада не

березня-листопада 20 1 4 року.
4.2. [о заходтв районно| €партак|ади вклточен1 1 1 вид1в спорц: армспорт

(нолов|ки), баскебол (нопов!ки), волейбол (чолов|ки), волейбол пля)кний
(чолов'ки). волейбол пляжний 1ж!нки.;. пирьовий спорт.'стр1льба з лневматично]
гвинт|вки, тен1с наст|льний, м1н|фрбол (нолов|ки), ш!!хи та 11]а|]]ки'

4.3. 3аходи районяот €лартак!ади з 1 1 вид1в спорту проводяться зг1дно з

вид1в спорту та м1сце проведен]]'1:
е конкурсом та проводитьоя !1ротягом

д1}очими правила},{и.
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8иди спорту ?ерм1н й|сце

1 й1н|футбол (чолов1ки) л]отии-оерезень смт Ёовопокровка
2 1[|атпки березень смт 1{очеток
з [ирьовий спорт березень смт 1{очеток
4 €щ1льба з пневматично|

гвинт]вки
березень смт 1(очеток

5 8олейбол (чолов|ки) березень за !1ризначенням
6 8олейбол глттлкний (эк|нки) чеовенъ смт Бсхао
7 8олейбол гллякний (чолов|ки) червень омт Бсхар
8 1{]ахи )ковтень смт 1(очеток
9 ?ен1с наст!льний жовтень смт 1{очеток
10 Аомспоот (чолов|ки') )ковтень смт 1{очеток
11 Баскетбол (чолов1ки) листопад смт 9каловське

5. |{орялок | терм|н подання заявок.
1менн| заявки та в|дпов|дн| док)4!4енти на гасть у ]аходах з вид|в спорту

районно! €партак|ади у в|льн|й форм| (зав|рен1 л1карем про допуск спортсмен1в
до заходу) пода}оться до орган1зац|йного ком1тету представником команди в
день при1зду команди.

6. Ф1нанс1ъання:
6.1. |{ро|зд, харчуван}'1 унаоник|в районно| €партак|ади зд|йсн!оеться за

рах1тток орган|зац1!, що в|дрядт<ае.
6.2. 8|дзнанення унасник1в заход!в районно! €партак|ади - за рах}.{{ок

котшт|в в1дд1лу у справах молод! та спорц районно! дерт<авно| адм1н1страц!'1.

7. 8!дзнанення утасник|в районно'{ [партак|ади:
7.1. €портомени-учаоники районно! €партак|ади з вид|в спорту

отрип0']оть дипломи (командн|, особист!).
7 '2 ' |{оманди-узаоники районно! €партак|ади у коплллексному зал1ку

отри]}[яоть дипломи (командн!).

(ер!вник апарату районно!
дерэкавно! адм!н!страц1!

черваток 2 55 85

|.}о. ковт}.н

ч



зАтввРдд{вно

Розпоряд;кення голови

склАд
орган|зац!йного ком!тету з п!дготовки та проведенця

районно| €партак1ади з вид1в спорту серед колектив!в ф!зияно| кульцри
орган1зац!й, п|дприсмств, с|льськогосподарських п1дприсмств' установ'

заклад!в, с!льських та селищних рад' спортивних клуб!в на 2014 р!к

|олова орган!зац!йного ком1тету

1. коРоствльов
8ячеолав 8олодимирови!{

заступник голови районно! державнот
адм|н|страц1|

2. РяБ1н1нА
]нна \4икола]вна

3. туРчинов
€вген1й 1ванович

спорц районно!
адм1н1страц11

€екретар оргав|зац1йного ком|тету

дер]кавно|

началъник в1дд1лу охорони здоров я

раионно1 дер)кавно1 адм1н1страц11

зав1д\вач в!дд!лом агропроуислового
|(оуллексу фоуадсько-]нФоруа11!ино1
газети !1угу|вщини <<1{расная звезда>
(за згодото)

головний Редактор
<€лобожанка> (за згодото)

3аступник голови

нанальник в|лА|лу у справах молод| та

голова чугутвськот районно|
орган|зац|! 8Ф€1 <1(олос> А[[(
!ьра!ни (за згодоло)

9лени орган!зац1йного ком!тету:

4. гвРв3
Ёатал|я йикола!вна

5. голов1н
€ерг|й &овлевин

6. жм}Рко
!{атал|я \.{ихайл|вна

тРк
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7. кРАв!шнко директоР кощ/нального п|дпри€мства
[еннад1й Флександровип - районний ценщ ф1зинного здоров'я

населення <(пор': для вс;х)
!уц|всько| районнот ради
{арк1всько! облаот| (за згодото)

8. РАло нач2!]]ьник управл|нття
8олодимир 1вановин ащощ)омисловог0 розвитку рйоннот

державно] адм|н|страц|т

9. Ростов кер|вник ф1зияного виховання
Флег81кторовин 9угусво-Бабтанського л!сового

коледку (за згодо}о)

10. свмвР'янов \4алин|вський оелищний г0лова
йикола 1ванович (за згодото)

11. чвРвАтток головний спец|ал!ст в1дд|лу у справах
&др1й 1вановин молод| та спорц районнот державно!

адм|н1страц1!

12. 11]Ал]мов кер1'тоний справами виконавчого
Флег Анатол1йович €!парац чуц]ъсько! районно! ради

)(арк|всько! област| (за згодоло)

|{ер!вшик апарац районно!
дер:*савно! адм!н!страц1!

черватюк 2 55 85

!л,
/ !/ !/- 1.|о.ковт}т
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