
Проєкт вноситься  
селищним головою 

РІШЕННЯ 
 

від ___ липня 2022 року №  
смт Олександрівка 

 
Про проведення спортивно-масових 
заходів на території Олександрівської 
ТГ  
 

Відповідно до законів України «Про правовий режим воєнного стану», 
«Про місцеві державні адміністрації», указів Президента України від 24 лютого 
2022 року №64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого 
законом України «Про затвердження Указу Президента України», «Про 
введення воєнного стану в Україні», від 24 лютого 2022 року №68 «Про 
утворення військових адміністрацій» від 15 травня 2022 року №341 «Про 
продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 
України «Про затвердження Указу Президента України» «Про продовження 
строку дії воєнного стану в Україні», розпорядження начальника 
Кіровоградської обласної військової адміністрації від 08 червня 2022 року 
№396-р «Про проведення масових заходів та території області в умовах 
воєнного стану» та з метою  забезпечення громадської безпеки та порядку 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ В И Р І Ш И В: 

 
1. Надати відділу молоді та спорту Олександрівської селищної ради та     

КЗ «ДЮСШ ім. М.П.Іванова» Олександрівської селищної ради дозвіл на 
проведення спортивно-масових заходів в умовах воєнного стану на території 
Олександрівської ТГ згідно плану заходів акції «Літо-2022: разом до 
Перемоги», що додається. 

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Василя 
СКЛЯРЕНКА. 

 
 

 
Селищний голова                                                       Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

Олександрівської селищної ради 

від ___ липня 2021 року №____  
 

КАЛЕНДАР   

спортивно-масових заходів Акції «Літо – 2022: разом до Перемоги» 
 

№ 

з/п 

Назва заходу Орієнтовна 

дата 

проведення 

Організатори заходу Адреса проведення  

 

Контактні дані 

організаторів 

(телефон, 

електронна адреса) 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Молодіжна акція «Вибір молоді – 

здоров’я» 

Липень Відділ молоді та спорту 

Олександрівської селищної ради, 

КЗ «ДЮСШ ім. М.П.Іванова» 

Олександрівської селищної ради  

Територія громади Роздобудько О.А. 

0975336158 

viddil_sport@ukr.net 

Марфула М.М. 

0675204677 

alexsport2017@ukr.net 

2. Чемпіонат з баскетболу «Сила в 

єдності» 

Липень Відділ молоді та спорту 

Олександрівської селищної ради, 

КЗ «ДЮСШ ім. М.П.Іванова» 

Олександрівської селищної ради  

Територія громади Роздобудько О.А. 

0975336158 

viddil_sport@ukr.net 

Марфула М.М. 

0675204677 

alexsport2017@ukr.net 

3. Проведення змагань серед молоді 

«За спорт» 

Липень Відділ молоді та спорту 

Олександрівської селищної ради, 

КЗ «ДЮСШ ім. М.П.Іванова» 

Олександрівської селищної ради  

Територія громади Роздобудько О.А. 

0975336158 

viddil_sport@ukr.net 

Марфула М.М. 

0675204677 

alexsport2017@ukr.net 



2 

 

1 2 3 4 5 6 

4. Фізкультурно-оздоровчий захід до 

Дня молоді «Молодь єдина» 

Серпень Відділ молоді та спорту 

Олександрівської селищної ради, 

КЗ «ДЮСШ ім. М.П.Іванова» 

Олександрівської селищної ради  

Територія громади Роздобудько О.А. 

0975336158 

viddil_sport@ukr.net 

Марфула М.М. 

0675204677 

alexsport2017@ukr.net 

5. Турнір з пляжного волейболу 

серед молоді  

Серпень Відділ молоді та спорту 

Олександрівської селищної ради, 

КЗ «ДЮСШ ім. М.П.Іванова» 

Олександрівської селищної ради  

Територія громади Роздобудько О.А. 

0975336158 

viddil_sport@ukr.net 

Марфула М.М. 

0675204677 

alexsport2017@ukr.net 

6. Відкритий турнір з міні-футболу  

серед молоді 

Серпень Відділ молоді та спорту 

Олександрівської селищної ради, 

КЗ «ДЮСШ ім. М.П.Іванова» 

Олександрівської селищної ради  

Територія громади Роздобудько О.А. 

0975336158 

viddil_sport@ukr.net 

Марфула М.М. 

0675204677 

alexsport2017@ukr.net 

 

 

 

_____________________ 

 


