
 

 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

“05”вересня 2019 року                             м. Шепетівка                                          № 198-2019р. 

 

 

 

Про відзначення  

Дня фізичної культури і спорту 

 

На виконання міської програми  розвитку фізичної культури і спорту на 2016-2020рр. 

в м. Шепетівка, з метою виховання у населення потягу до здорового способу життя, 

патріотизму та національної свідомості, організації дозвілля мешканців міста та 

керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення Дня фізичної культури і 

спорту в місті (додаток 1). 

2. Нагородити кращих представників сфери спорту у місті Почесними грамотами  

міської ради (додаток 2). 

3. Управлінням та відділам міськвиконкому забезпечити виконання зазначених 

заходів. 

4. Відділу бухгалтерського обліку (Рибачук Г.П.) профінансувати міські заходи з 

підготовки та відзначення Дня фізичної культури і спорту. 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами 

Рачука В.І. 

 

 

 

 

Міський  голова                                                                            М. Полодюк 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до розпорядження  

міського голови  

№198-2019р. 

від 05 вересня 2019р. 

 

Заходи до Дня фізичної культури і спорту 

1. Провести спортивно-масові заходи з нагоди Дня фізичної культури і спорту: 

 турнір з волейболу серед чоловічих команд, 08.09.2019р., 09:00 год., спортивний 

зал «Локомотив»; 

 турнір з шахів, 08.09.2019р., 15:00 год., шаховий клуб «Дебют»; 

 фізкультурно-оздоровчий захід «Велодень», 14.09.2019р., 10:00 год. площа ім. 

Т.Г.Шевченка; 

 турнір з міні-футболу серед чоловічих команд на спортивному майданчику в районі 

Цукрового, 15.09.2019р. 12.00 год.; 

 спортивно-масові заходи в загальноосвітніх навчальних закладах міста (змагання з 

фрізбі, настільного тенісу, перетягування каната, футболу, волейболу, складання 

пазлів на спортивну тематику, зустрічі з ветеранами сорту, показові виступи з 

важкої атлетики та чирлідингу, проведення ранкової руханки)  з 09 по 13 вересня 

2019 р.; 

 майстер-клас з боротьби вільної 13.09.2019р., 15:30, спортивний зал ДЮСШ; 

 показовий виступ чемпіона України з боксу, учасника чемпіонату Європи 

Алтуняна Максима, 12.09.2019р., 16:00, спортивний зал ДЮСШ 

 

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

                                   Ліщінський С.В. – Директор ШМЦФЗН «Спорт для всіх» 

                                   Семенишин В.Ф. – методист управління освіти 

                                   Рибак Є.Г. – директор ДЮСШ 

 

3. Нагородження почесними грамотами Шепетівської міської ради кращих 

спортсменів, тренерів-викладачів та громадських діячів . 

                                                               13.09.2017р., 14:30, мала зала міськвиконкому 

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

                                   Кішик Л.М. – начальник організаційного відділу  

                                                       

4. Висвітлити у засобах масової інформації заходи з відзначення Дня фізичної 

культури і спорту. 

Пісарцов Д.В. – головний спеціаліст відділу інформації, 

преси та зв’язків з громадськістю 

 

 

Керуючий справами                                                                                          В. Рачук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до розпорядження  

міського голови  

№198-2019р. 

від 05 вересня 2019р 

 

 

Список 

кращих представників сфери спорту  

у місті для нагородження Почесними грамотами Шепетівської міської ради 

 

1. Алтунян Максим Олегович, тренер-викладач з боксу Шепетівської ДЮСШ, 

нагородити за особистий вагомий внесок у розвиток спорту в місті та підготовку 

чемпіона України, учасника чемпіонату Європи серед юнаків Алтуняна Максима. 

2. Гудима Віталій Іванович ,тренер-викладач з баскетболу, за особистий вагомий 

внесок у розвиток спорту в місті . 

3. Медведь Володимир Іванович тренер-викладач з важкої атлетики Шепетівської 

ДЮСШ, нагородити за особистий вагомий внесок у розвиток спорту в місті та 

підготовку бронзового призера чемпіонату України Колесника Сергія. 

4. Українець Дмитро Володимирович, голова Шепетівської федерації футболу . 

5. Янюк Володимир Володимирович Майстер спорту України з шахів. 

 

 

 

 

 

Керуючий справами                                                                                     В.Рачук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


