
 
 

від  02 січня 2020 року                                                                       № 3 

 

Про затвердження Календаря  

спортивно-масових заходів  

на 2020 рік 

 

На виконання рішення Новоукраїнської міської ради від 10 жовтня  

2019 року № 1445 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту 

Новоукраїнської об’єднаної територіальної громади у новій редакції", 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 2020 рік. 

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.  Відділу сім’ї, молоді та спорту, відділу освіти виконавчого комітету 

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 2020 рік. 

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 ___ січня 2020 року № ___ 

 

КАЛЕНДАР 

спортивно-масових заходів  

Новоукраїнської об’єднаної територіальної громади  

на 2020 рік 
 

№ 

з/п 
Вид  змагань 

Дата 

проведення 
Місце проведення 

Змагання відкритої Спартакіади Новоукраїнської ОТГ  

серед КФК та ФСК 

1 

ХІІ відкритий чемпіонат ОТГ з 

волейболу серед аматорських 

команд 

Січень-

лютий 

За призначенням 

Спортивний зал 

ЦПК "Ювілейний" 

2 

ІІ відкритий Кубок 

Новоукраїнської ОТГ з футзалу 

серед ветеранських команд на 

призи Л.А.Кугеля 

Січень 
Спортивний зал 

ЦПК "Ювілейний" 

3 

Відкриті змагання ОТГ з 

настільного тенісу серед 

аматорських команд 

Лютий 
Рекреаційний зал 

ЦПК "Ювілейний" 

4 
Відкрита першість ОТГ з 

волейболу 
Березень 

Спортивний зал 

Новоєгорівської 

ЗШ 

5 Відкриті змагання ОТГ з футзалу Березень 
Спортивний зал 

ЦПК "Ювілейний" 

6 

Кубок ОТГ з волейболу, 

присвячений дню визволення 

м.Новоукраїнки від загарбників 

Березень 
Спортивний зал 

ЦПК "Ювілейний" 

7 
Відкриті змагання ОТГ з шашок 

та шахів 

Березень, 

липень, 

жовтень  

ЦПК "Ювілейний" 

м. Новоукраїнки 

8 
Відкриті змагання ОТГ з міні-

футболу серед ветеранів 
Квітень 

Центральний 

міський стадіон 

м.Новоукраїнки 

9 
Відкритий Кубок "Відкриття 

сезону з футболу-2020" 
Квітень 

Центральний 

стадіон 

м.Новоукраїнки 

10 

Міський етап Всеукраїнського 

спортивно-масового заходу 

"Мама, тато, я – спортивна сім’я" 

Квітень 

Центральний 

стадіон 

м.Новоукраїнки 



11 Відкритий Кубок ОТГ з футболу  
Червень-

вересень 

За місцем 

призначення 

12 
Заходи, присвячені Дню фізичної 

культури і спорту 
Вересень 

Центральний 

міський стадіон 

м.Новоукраїнки 

13 

Відкритий Кубок ОТГ з 

волейболу, присвячений Дню 

ОТГ 

Вересень 

Центральний 

міський стадіон 

м.Новоукраїнки 

14 

Відкритий Кубок ОТГ з футболу, 

присвячений Дню ОТГ і пам’яті 

В.Мамадалієва 

Вересень 

Центральний 

міський стадіон 

м.Новоукраїнки 

15 
Відкритий Кубок ОТГ "Закриття 

сезону з футболу" 
Жовтень 

Центральний 

міський стадіон 

м.Новоукраїнки 

16 
Відкритий Кубок ОТГ з 

волейболу 
Листопад 

ЦПК "Ювілейний" 

м. Новоукраїнки 

17 
Відкритий Кубок ОТГ  

з міні-футболу 
Грудень 

ЦПК "Ювілейний" 

м. Новоукраїнки 

Обласні та інші змагання, у яких беруть участь збірні команди ОТГ 

1 

Чемпіонат Кіровоградської 

області з футзалу серед 

аматорських команд 

Січень-

березень, 

жовтень-

грудень 

м.Кропивницький 

2 

Чемпіонат Кіровоградської 

області з футболу серед 

аматорських команд 

Квітень - 

жовтень 

За місцем 

призначення 

3 
Обласні змагання з тенісу 

настільного 
Лютий м.Кропивницький 

4 
Чемпіонат Кіровоградської 

області з міні-футболу  

Березень-

квітень 
м.Кропивницький 

5 Обласні сільські спортивні ігри 
Березень-

жовтень 

За місцем 

призначення 

6 
Кубок Кіровоградської області з 

футзалу 
Квітень м.Кропивницький 

7 
Чемпіонат Кіровоградської 

області з футболу 

Квітень-

жовтень 

За місцем 

призначення 

8 
Відкритий Кубок з футболу 

серед ветеранів 

Квітень-

травень 

с. Христинівка 

Черкаської області 

9 Змагання з легкої атлетики Квітень смт.Олександрівка 

10 

Обласний етап Всеукраїнського 

спортивно-масового заходу 

"Мама, тато, я – спортивна сім’я" 

Квітень м.Кропивницький 



11 
Обласні змагання з легкої 

атлетики 
Травень смт. Олександрівка 

12 
Відкритий Кубок с.Червона 

Поляна з футболу 
Травень 

с. Червона Поляна 

Добровеличківського 

району 

13 
Відкритий Кубок с.Червона 

Поляна з волейболу 
Травень 

с. Червона Поляна 

Добровеличківського 

району 

14 

Обласні змагання з волейболу 

серед команд ОТГ, районів та 

міст області 

Травень смт. Олександрівка 

15 
Обласні змагання з шашок та 

шахів серед аматорських команд  
Травень м. Долинська 

16 
Всеукраїнський Кубок з футболу 

серед ветеранів 
Червень 

с. Джулинка 

Бершадського 

району Вінницької 

області 

17 

Обласні змагання з баскетболу 

серед жіночих і чоловічих 

команд 

Червень м. Кропивницький 

18 

Кубок Кіровоградської області з 

футболу серед ветеранських 

команд 

Липень-

вересень 

За місцем 

призначення 

19 

Обласна спартакіада на звання 

"Краще спортивне село 

Кіровоградщини" 

Червень-

серпень 

За місцем 

призначення 

20 

Всеукраїнський турнір з футболу 

серед ветеранських команд, 

присвячений пам’яті ветеранів 

футболу 

Серпень 

Центральний 

міський стадіон 

м.Новоукраїнки 

21 

Обласні сільські спортивні ігри 

серед кращих спортсменів 

збірних команд ОТГ, районів та 

працівників галузей 

агропромислового комплексу  

Квітень-

вересень 

За місцем 

призначення 

22 Ветеранський турнір з футболу Жовтень смт.Новгородка 

23 
Кубок "Зірок" Кіровоградської 

області з футзалу 
Грудень м.Кропивницький 

Змагання ОТГ серед учнів ЗНЗ та ДЮСШ 

1 
VІ відкритий турнір ОТГ з 

футзалу серед учнів ЗШ  

Січень-

лютий 

Спортивний зал 

ЦПК "Ювілейний" 

2 
Відкриті змагання ОТГ з 

волейболу серед дівчат ЗНЗ 
Березень 

Спортивний зал 

Новоукраїнської  

ЗШ № 4 



3 
Відкриті змагання ОТГ з 

баскетболу серед юнаків ЗНЗ 
Березень 

Спортивний зал 

Новоукраїнської  

ЗШ № 4 

4 
Відкриті змагання ОТГ з 

баскетболу серед дівчат ЗНЗ 
Березень 

Спортивний зал 

Новоукраїнської  

ЗШ № 4 

5 Змагання ОТГ "Козацький гарт" Квітень 

Центральний 

міський стадіон 

м.Новоукраїнки 

6 
Турнір з футболу між 

відділеннями ДЮСШ  
Вересень 

Центральний 

міський стадіон 

м.Новоукраїнки 

7 
Змагання ОТГ "Захисник 

Кіровоградщини" 
Вересень 

Центральний 

міський стадіон 

м.Новоукраїнки 

8 
Відкриті змагання ОТГ на призи 

клубу "Шкіряний м’яч" 

Вересень-

жовтень 

Центральний 

міський стадіон 

м.Новоукраїнки 

9 
Першість міста з футболу серед 

учнів ЗШ 
Жовтень 

Центральний 

міський стадіон 

м.Новоукраїнки 

10 

Змагання з ЗФП серед учнів ЗШ 

у залік відкритої Спартакіади 

ОТГ "Дружба"  

Грудень 

Спортивний зал 

Новоукраїнської 

ЗШ № 6 

11 

Змагання з настільного тенісу 

серед учнів ЗШ у залік відкритої 

Спартакіади ОТГ "Дружба"  

Грудень 
Рекреаційний зал 

ЦПК "Ювілейний" 

12 

Змагання між відділеннями 

ДЮСШ, присвячені дню Святого 

Миколая 

Грудень 
За місцем 

призначення 

Обласні та інші змагання, у яких беруть участь  

збірні команди учнів ЗНЗ і ДЮСШ 

1 
Обласні змагання з настільного 

тенісу серед школярів ЗНЗ 
Лютий 

с.Мар’янівка 

Маловисківського 

р-ну 

2 
Відкриті обласні класифікаційні 

змагання зі спортивного танцю 
Лютий м.Новоукраїнка 

3 
Обласні змагання з футболу на 

призи клубу "Шкіряний м’яч" 

Березень-

травень 
За призначенням 

4 
Обласні змагання з волейболу 

серед дівчат ЗНЗ 
Березень 

смт. Смоліно 

Маловисківського 

р-ну 



5 
Обласні змагання з волейболу 

серед юнаків ЗНЗ 
Березень 

смт. Смоліно 

Маловисківського 

р-ну 

6 
Турніри з греко-римської 

боротьби 

За окремим 

календарем 

За місцем 

призначення 

7 
Обласні змагання з баскетболу 

серед дівчат ЗНЗ 
Квітень м.Новомиргород 

8 
Обласні змагання з баскетболу 

серед хлопців ЗНЗ 
Квітень 

смт. Смоліно 

Маловисківського 

р-ну 

9 
Обласні змагання з легкої 

атлетики серед учнів ЗНЗ 
Квітень смт. Олександрівка 

10 
Легкоатлетичний крос серед 

учнів ЗНЗ 
Квітень смт. Олександрівка 

11 
Обласні змагання "Козацький 

гарт" серед учнів ЗНЗ 
Травень м.Мала Виска 

12 
Обласні змагання з легкої 

атлетики серед учнів ЗНЗ 
Травень смт.Олександрівка 

13 
Обласні змагання серед 

допризовної молоді 
Травень м. Долинська 

14 
Обласні змагання з легкої 

атлетики серед учнів ЗНЗ 
Травень смт. Олександрівка 

15 
Обласні змагання серед учнів 

ЗШ "Старти надій" 
Травень смт. Олександрівка 

16 
Першість області з футболу 

серед вихованців ДЮСШ 
Жовтень 

За місцем 

призначення 

 

________________________________________ 

 

 

 


