
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ  ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 24.11.2017 № 157 

      м. Золотоноша 

 

Про проведення ІІ-го Всеукраїнського турніру з 

художньої гімнастики „Зимова чарівниця 2017” 

 

З метою популяризації художньої гімнастики в м. Золотоноша, враховуючи 

звернення обласної дитячо-юнацької спортивної школи „Олімпія” м. Черкаси та 

спортивного клубу „Профіспорт” м. Золотоноша (22.11.2017 

№ 2516), керуючись п. 1, 7, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, - 

 

1. Створити організаційний комітет та затвердити план заходів щодо 

підготовки та проведення ІІ-го Всеукраїнського турніру з художньої гімнастики 

„Зимова чарівниця 2017” згідно додатків (додаються). 

2. Провести ІІ-й Всеукраїнський турнір з художньої гімнастики „Зимова 

чарівниця 2017” - 24 грудня 2017 року в спортивному залі ЗОШ № 3. 

3. Відділу освіти (Строкань О.М.) надати 23-24.12.2017 безоплатно 

спортивний зал ЗОШ № 3 для проведення ІІ-го Всеукраїнського турніру з 

художньої гімнастики „Зимова чарівниця 2017”.  

4. Загальне керівництво з підготовки і проведення турніру покласти на 

обласну дитячо-юнацьку спортивну школу „Олімпія” м. Черкаси та спортивний 

клуб „Профіспорт” м. Золотоноша.  

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського 

голови Суддю С.В та відділу освіти (Строкань О.М.). 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строкань  53472 
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Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

від 24.11.2017 № 157 
 

Склад 

організаційного комітету щодо підготовки та проведення 

ІІ-го Всеукраїнського турніру з художньої гімнастики „Зимова чарівниця 2017” 

 

Суддя  

Світлана Василівна 

- голова організаційного комітету, заступник міського голови 

  

Члени організаційного комітету: 
   

Строкань 

Ольга Миколаївна 

- начальник відділу освіти; 

   

Хмурківська 

Вікторія Олексіївна 

- Президент ГО „Федерації художньої гімнастики Черкаської 

області” (за згодою); 
   

Савенко 

Сергій Анатолійович 

- директор СК „Профіспорт” м. Золотоноша (за згодою); 

   

Павленко 

Лариса Анатоліївна 

- директор ЗОШ № 3 (за згодою); 

   

Строкань  

Микола Данилович 

-  

 

головний спеціаліст з організації спортивно-масової роботи 

сектору у справах молоді та спорту служби у справах дітей, 

молоді та спорту; 
 

Артеменко 

Богдан Олександрович 

-  директор ДЮСШ м. Золотоноша (за згодою). 

 

 

 

 

 

Керуючий справами       О.В. Тітаренко 
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Додаток 2 
до розпорядження міського голови 

від 24.11.2017  року  № 157 

 

П Л А Н  

заходів щодо підготовки та проведення 

ІІ-го Всеукраїнського турніру з художньої гімнастики „Зимова чарівниця 2017 року”  

 

№ Завдання 
Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1.  Провести нараду для відповідальних за 

проведення заходу 

28.11.2017 

15.12.2017 

Суддя С.В. 

2.  Забезпечити озвучення змагання 24.12. 2017 Павленко Л.А. 

3.  Створити належні умови проведення змагань 

в спортивному залі ЗОШ № 3 

23-24.12.2017 Павленко Л.А. 

Хмурківська В.О. 

Савенко С.А. 

4.  Організувати харчування учасників змагання 24.12.2017 Павленко Л.А. 

5.  Провести заходи по рекламуванню даних 

змагань серед учнів шкіл міста та учнів 

ДЮСШ  

15-23.12.2017 Артеменко Б.О. 

Строкань М.Д. 

 

 

 

Керуючий справами        О.В. Тітаренко 
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