
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
о  •• •• • • •••голови районної державної адміністрації

2019 р. м.Старобільськ № в

Про проведення спортивно- 
масових заходів до Дня 
звільнення Старобільська від 
фашистських загарбників

Відповідно до статті 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», рішень Старобільської районної ради від 23.12.2016р. № 15/11 
«Про затвердження районної Програми розвитку фізичної культури і спорту в 
Старобільському районі на 2017-2020 роки» та від 21.12.2018р. № 32/20 «Про 
районний бюджет Старобільського району на 2019 рік», у зв’язку із 
проведенням спортивно-масових заходів присвячених 76-й річниці звільнення 
Старобільська від фашистських загарбників,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Затвердити план проведення в районі спортивно-масових заходів, 
присвячених 76-й річниці звільнення Старобільська від фашистських 
загарбників (додається).

2. Затвердити склад суддівської колегії для обслуговування спортивно- 
масових заходів.

3. Забезпечити проведення заходів за рахунок коштів районної програми 
«Розвиток фізичної культури і спорту в Старобільському районі на 2017-2020 
роки» (розрахунок коштів у додатку).

4. Визначити відповідальним за організацію та проведення заходів відділ 
сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації (Світличний І).

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Г олова А. Гаркавий



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області

20 /7 року № Є  '

План
проведення в районі спортивно-масових заходів, присвячених 76-й річниці 
  звільнення Старобільська від фашистських загарбників________
№ Назва заходу Дата проведення Місце

проведення
1. Районні змагання з настільного 

тенісу
19.01.2019 р. РКУ ФСК 

«Колос»
2. Районні змагання з шашок 20.01.2019 р. РБК

ім. Т.Шевченка
3. Районні змагання з шахів 20.01.2019 р. РБК

ім. Т.Шевченка
4. Районні змагання з баскетболу 

3X3 серед школярів
24.01.2019 р. ДЮСШ

5. Районні змагання з волейболу 
серед школярів

18,25.01.2019 р. ДЮСШ

Начальник відділу сім’ї, молоді 
та спорту райдержадміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області

ш ш л  2 0 -# року №_£_
Склад

суд дівської колегії для обслуговування спортивно-масових заходів 
присвячених 76-й річниці звільнення Старобільська від фашистських

загарбників

№ з/п Прізвище, ім’я Назва заходу
1 1Черниш Юлія (за згодою) Волейбол
2 Писаний Данило (за згодою) Волейбол
3 Ружин Богдан (за згодою) Волейбол
4 Задорожня Дарина (за згодою) Волейбол
5 Павловська Тетяна (за згодою) Волейбол
6 Іванчук Євген (за згодою) Волейбол
7 Полулященко Олексій (за згодою) Баскетбол 3X3
8 Решетило Євген (за згодою) Баскетбол 3X3
9 Яку ба Тетяна (за згодою) Баскетбол 3X3
10 Луганський Андрій (за згодою) Баскетбол 3X3
11 Бєлік Анатолій (за згодою) Настільний теніс
12 Овчаренко Олександр (за згодою) Настільний теніс
13 Синенко Геннадій (за згодою) Шахи
14 Чумак Юрій (за згодою) Шахи
15 Лисенко Михайло (за згодою) Шашки
16 Світличний Сергій (за згодою) Шашки

Начальник відділу сім’ї, молоді у
та спорту райдержадміністрації І. Світличний



Додаток
до розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області 
Ж  2 0 /^ року № £

Розрахунок коштів

1. Придбання кубків 2 шт. х 200 грн. = 400 грн. 00 коп.
2. Придбання кубків 5 шт. х 180 грн. = 900 грн. 00 коп.
3. Придбання кубків 2 шт. х 120 грн. = 240 грн. 00 коп.
4. Придбання медалей 72 шт. х 35 грн. = 2520 грн. 00 коп.
5. Придбання грамот 128 шт. х 2.5 грн. = 320 грн. 00 коп.
6. Компенсація за продукти харчування суддям 10 осіб х 60,00 грн. = 600 

грн. 00 коп.
7. Компенсація за продукти харчування суддям 6 осіб х 50,00 грн.Х2 дні = 

600 грн. 00 коп.

Разом: 5580 (п’ять тисяч п’ятсот вісімдесят) грн. 0,0 коп.

Начальник відділу сім’ї, молоді 
та спорту райдержадміністрації І. Світличний


