
 

від  27 січня 2020 року                                                                     № 17 

 

Про затвердження Календаря  

спортивно-масових заходів  

на лютий 2020 року  

 

На виконання рішення Новоукраїнської міської ради від 17 січня 2017 року 

№ 355 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Новоукраїнської 

об’єднаної територіальної громади на 2017-2021 роки", розпорядження голови 

Новоукраїнської міської ради від 02 січня 2020 року № 3 "Про затвердження 

Календаря спортивно-масових заходів на 2020 рік", наказу начальника 

управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної 

адміністрації від 10 жовтня 2019 року № 729-ОД "Про проведення обласної 

Спартакіади серед школярів загальноосвітніх навчальних закладів у 2019-2020 

роках", з метою подальшого розвитку фізичної культури і спорту на території 

об’єднаної територіальної громади, підготовки та участі окремих спортсменів і 

збірних команд громади у змаганнях різного рівня: 

 

1. Затвердити Календар спортивно-масових заходів Новоукраїнської 

об’єднаної територіальної громади на лютий 2020 року. 

2. Начальнику відділу бюджетного забезпечення та бухгалтерського обліку 

виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради Ніколаєнко Т.В. 

здійснювати оплату витрат, пов'язаних з проведенням змагань за рахунок коштів, 

передбачених на проведення заходів з фізичної культури і спорту по КПКВ 

0115011 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань", відповідно до 

затверджених кошторисних витрат. 

3.  Відділам освіти, сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету 

Новоукраїнської міської ради, дитячо-юнацькій спортивній школі та 

рекомендувати керівникам фізкультурно-спортивних клубів та головам 

фізкультурно-спортивних товариств і федерацій забезпечити виконання заходів 

Календаря спортивно-масових заходів Новоукраїнської об’єднаної 

територіальної громади на лютий 2020 року. 

4. Відповідальність за організацію і проведення змагань покласти на  

начальника відділу сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету 

Новоукраїнської міської ради Скороход О.О. 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова         О. Корінний 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням  міського голови  

від 27 січня 2020 року № 17 

 

КАЛЕНДАР 

спортивно-масових заходів Новоукраїнської об’єднаної  

територіальної громади на лютий 2020 року 

 

№ 

з/п 
Вид  змагань Дата проведення Місце проведення 

1 

12-й чемпіонат 

Кіровоградської 

області з футзалу 

"Екстра ліга" 

12 тур 01.02. м. Кропивницький 

13 тур 08.02. м. Кропивницький 

14 тур 15.02. м. Кропивницький 

15 тур 22.02. м. Кропивницький 

16 тур 29.02. м. Кропивницький 

2 

12-й чемпіонат 

Кіровоградської 

області з футзалу 

"Друга ліга" 

12 тур 01.02. м. Кропивницький 

13 тур 08.02. м. Кропивницький 

14 тур 15.02. м. Кропивницький 

15 тур 22.02. м. Кропивницький 

16 тур 29.02. м. Кропивницький 

3 

Відкритий 11-ий 

чемпіонат ОТГ з 

волейболу 

ІІІ тур  16.02. 
Новоукраїнська ЗШ 

№ 4 

ІV тур 01-02.02. 

ЦПК "Ювілейний"  V тур 08-09.02. 

Фінал 22-23.02. 

4 

VІ відкритий турнір 

ОТГ з футзалу серед 

учнів ЗШ 

2009-2010 р.н 02.02. 

ЦПК "Ювілейний"  
2007-2008 р.н. 09.02. 
2005-2006 р.н. 16.02. 
2003-2004 р.н. 23.02. 

5 

Обласні змагання з 

шахів серед юнаків і 

дівчат 2002 р.н. і 

молодші 

14-16.02. м.Знам’янка 

6 

Обласні фізкультурно-

оздоровчі заходи 

"Спортивна зима" 

21.02. м.Кропивницький 

_______________________________________ 


