
                                              

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

23 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
 

РІШЕННЯ  
 
23 липня 2019 року                                                                                    № 790

Про затвердження Положення
про проведення спортивних 
змагань з нагоди святкування
Дня міста та інших святкових дат

Відповідно статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,   Програми  соціально-економічного  розвитку  Гребінківської  міської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік затвердженої рішенням 15-ї сесії
Гребінківської міської ради 7 скликання від 21 грудня 2018 року, врахувавши
рекомендації  спільного  засідання  виконавчого  комітету  та  постійних  комісїй
міської ради,  Гребінківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення  про проведення спортивних змагань з нагоди
святкування Дня міста та інших святкових дат (додається).

2. Організацію виконання рішення покласти на відділ освіти виконавчого
комітету Гребінківської міської ради (Радченко Л.М.).
        3. Контроль за виконанням рішенням покласти на постійні комісії міської
ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку,
інвестицій  та  підприємництва  (Бондар  І.М.)  та  з  питань  освіти,  культури,
молоді,  фізичної культури, охорони здоров'я та соціального захисту (Кулікова
Т.В.) та заступника міського голови Волошина В.А..

Міський голова                                                              В.Колісніченко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 23 сесії Гребінківської

                                                                          міської ради 7 скликання
                                                                             від 23.07.2019 року № 790

                      
                                                         Положення

Про проведення спортивних змагань з нагоди святкування Дня міста та
інших святкових дат 

1. Мета і завдання
Змагання проводяться з метою:

-  подальшої  популяризації  фізичної  культури і  спорту серед  населення
Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади;
- розвитку ігрових видів спорту;
- підвищення майстерності спортсменів;
-  виявлення перспективної молоді для занять різними видами спорту;
- організація активного відпочинку та зміцнення здоров'я;
- залучення населення до суспільно-корисної діяльності в галузі фізичної
культури й спорту.

2. Місце проведення змагань
Змагання  проводяться  на  території  Гребінківської  міської  об'єднаної

територальної громади. 

3. Керівництво змагань
Загальне керівництво підготовкою та проведення змагань здійснює відділ

освіти  виконавчого  комітету  Гребінківської  міської  ради.  Безпосереднє
проведення  змагань  покладається  на  суддів,  затверджених  наказом  відділу
освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради.

4. Учасники змагань
В  змаганнях  беруть  участь  представники  різних  областей.  Вік

спортсменів — 16 років і старше.

5. Програма та умови проведення змагань
Змагання проводяться з усіх видів спорту. Всі види змагань проводяться

згідно з діючими правилами:
          5.1. Змагання з волейболу:

- змагання проводяться за коловою системою;
- ігри проводяться до двох перемог однієї команди.
5.2. Змагання з баскетболу:
-  змагання  проводяться  за  правилами  гри  в  баскетбол  за  коловою
системою в одне коло;
- склад команди 12+1.
5.3. Шахи і шашки:
- особисті змагання серед чоловіків.



5.4. Змагання з гандболу:
- змагання проводяться за коловою системою.
5.5. Великий теніс:
- фінальні змагання.

6. Нагородження переможців
 Фінансування відбувається за  рахунок коштів передбачених Програмою
соціально-економічного  розвитку  Гребінківської  міської  об'єднаної
територіальної громади на 2019 рік (зі  змінами). Грошові винагороди до Дня
міста за індивідуальні досягнення переможцям змагань надаються за відповідно
зайняте місце в наступних розмірах:

І місце —  сертифікат на 500 гривен
ІІ місце —  сертифікат на  400 гривен
ІІІ місце — сертифікат на 300 гривен.

     Грошові  винагороди до  Дня міста  за  командні  досягнення  переможцям
змагань надаються за відповідно зайняте місце в наступних розмірах:

І місце —  сертифікат на 1000 гривен
ІІ місце —  сертифікат на  600 гривен
ІІІ місце — сертифікат на 400 гривен.

                                         7. Заявки, витрати
Іменні заявки в установленій формі подаються в суддівську колегію в день

приїзду на змагання.
Витрати по відрядженню команд на змагання- за рахунок відряджаючих

сторін.
Грошова винагорода переможцям змагань- за рахунок міської ради.

Секретар міської ради                                            Л.Цапенко


