
  
УКРАЇНА 

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

       РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

25.02.2015          №123   

 

Про затвердження 

календарного плану проведення  

фізкультурно-спортивних заходів 

у Солом’янському районі м. Києва 

на 2015 рік 

 
 

 

 

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації»,           

«Про фізичну культуру і спорт», «Про сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді в України», рішення Київської міської ради                                

від 17.02.2011 №7/5394 «Про затвердження міської комплексної цільової 

програми «Київ спортивний на 2011-2015 роки»  та з метою створення умов для 

реалізації державної політики у сфері зміцнення здоров’я мешканців району 

засобами фізичної культури, фізичного та духовного розвитку, вдосконалення 

форм організації фізкультурно-спортивних  та оздоровчої роботи: 

 

1. Затвердити календарний план проведення фізкультурно-спортивних  

заходів у Солом’янському районі м. Києва (далі - районних  заходів) на                

2015 рік,  що додається. 

 

2.  Відділу у справах сім´ї, молоді та спорту Солом’янської районної                        

в місті Києві державної адміністрації (Кустова І.В.), управлінню освіти  

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації (Заплотінська 

О.І.), Солом’янському районному в місті Києві об’єднанню підліткових клубів 

за місцем проживання «Либідь» (Максимович Г.М.) забезпечити координацію 

підготовки та проведення районних заходів. 

 

3.  Управлінню охорони  здоров’я Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації (Клименко П.М.) забезпечити чергування медичних  

працівників  під час  проведення районних заходів. 

 

4. Фінансовому управлінню Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації (Демченко В.М.) профінансувати видатки                                      



на проведення районних заходів за рахунок коштів, передбачених у кошторисі 

витрат відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Солом’янської районної                              

в місті Києві державної адміністрації на проведення фізкультурно-спортивних   

заходів  на 2015 рік (згідно з додатком).  

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації  згідно                                

з розподілом обов’язків.  

 

 

 

Голова                                                                                                           М. Шкуро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                                                  Розпорядження  Солом’янської районної 

                                                                                                                                                  в місті Києві державної адміністрації 

                                                                                                                                                  25.02.2015 № 123 

 

 

 

Календарний план  

проведення фізкультурно-спортивних  заходів 

 у Солом’янському районі м. Києва  на 2015 рік 

 

№ Назва  заходу 

 

Дата 

проведення   

Відповідальні 

   1. Змагання з пауєрліфтингу Спартакіади серед  

клубів за місцем проживання 

Солом’янського району   м. Києва. 

 

12.03.2015  Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  

Солом’янської районної  в місті Києві 

державної адміністрації (Кустова І.В.), 

Солом’янське районне в місті Києві 

об’єднання підліткових клубів за місцем 

проживання «Либідь» (Максимович Г.М.)    

   2. Змагання з гирьового спорту Спартакіади 

серед  клубів за місцем проживання 

Солом’янського району    м. Києва. 

13.03.2015  Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 

Солом’янської районної  в місті Києві 

державної адміністрації (Кустова І.В.), 

Солом’янське районне в місті Києві 

об’єднання підліткових клубів за місцем 

проживання «Либідь»  (Максимович Г.М.)      

3. Змагання з настільного тенісу Спартакіади 

серед  клубів за місцем проживання 

Солом’янського району  м. Києва. 

14.03.2015 Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  

Солом’янської районної  в місті Києві 

державної адміністрації (Кустова І.В.), 

Солом’янське районне в місті Києві 

об’єднання підліткових клубів за місцем 

проживання «Либідь» (Максимович Г.М.)    

4. Змагання з шахів Спартакіади серед  клубів 

за місцем проживання Солом’янського 

17.03.2015 Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  

Солом’янської районної  в місті Києві 
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району  м. Києва. державної адміністрації (Кустова І.В.), 

Солом’янське районне в місті Києві 

об’єднання підліткових клубів за місцем 

проживання «Либідь» (Максимович Г.М.)    

5. Змагання з шашок Спартакіади серед  клубів 

за місцем проживання Солом’янського 

району  м.Києва 

18.03.2015 Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  

Солом’янської районної  в місті Києві 

державної адміністрації (Кустова І.В.), 

Солом’янське районне в місті Києві 

об’єднання підліткових клубів за місцем 

проживання «Либідь» (Максимович Г.М.)    

6. Проведення турніру з рукопашного бою  

серед команд   спортивних громадських 

організацій та    клубів за місцем проживання 

Солом’янського району м. Києва. 

Березень Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 

Солом’янської районної  в місті Києві 

державної адміністрації (Кустова І.В.), 

Солом’янське районне в місті Києві 

об’єднання підліткових клубів за місцем 

проживання «Либідь»  (Максимович Г.М.)      

7. Змагання з боксу  серед юнаків підліткових 

клубів за місцем проживання 

Солом’янського району    м. Києва 

Березень Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 

Солом’янської районної  в місті Києві 

державної адміністрації (Кустова І.В.), 

Солом’янське районне в місті Києві 

об’єднання підліткових клубів за місцем 

проживання «Либідь»  (Максимович Г.М.)      

8. Змагання з міні-футболу Спартакіади серед  

клубів за місцем проживання 

Солом’янського району м. Києва 

 

09.04.2015 Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 

Солом’янської районної  в місті Києві 

державної адміністрації (Кустова І.В.), 

Солом’янське районне в місті Києві 

об’єднання підліткових клубів за місцем 

проживання «Либідь»  (Максимович Г.М.)      
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9. Легкоатлетичний пробіг «Солом’янська 

миля» серед гуртківців підліткових клубів, 

учнівської та студентської молоді 

Солом’янського району  м.Києва. 

15.04.2015 Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 

Солом’янської районної  в місті Києві 

державної адміністрації (Кустова І.В.), 

Солом’янське районне в місті Києві 

об’єднання підліткових клубів за місцем 

проживання «Либідь»  (Максимович Г.М.),     

управління  охорони здоров’я Солом’янської 

районної  в місті Києві державної 

адміністрації (Клименко П.М.) 

10. Змагання з настільного тенісу «Срібна 

ракетка» серед юнаків   та дівчат підліткових 

клубів за місцем проживання 

Солом’янського району м. Києва. 

17.04.2015 Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  

Солом’янської районної  в місті Києві 

державної адміністрації (Кустова І.В.), 

Солом’янське районне в місті Києві 

об’єднання підліткових клубів за місцем 

проживання «Либідь» (Максимович Г.М.)    

11. Змагання з перетягування канату 

Спартакіади серед  клубів за місцем 

проживання Солом’янського району  

м. Києва 

22.04.2015 Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  

Солом’янської районної  в місті Києві 

державної адміністрації (Кустова І.В.), 

Солом’янське районне в місті Києві 

об’єднання підліткових клубів за місцем 

проживання «Либідь» (Максимович Г.М.)    

12. Проведення факельної естафети за участі 

учнів та студентів навчальних закладів 

Солом’янського району  м. Києва  в рамках 

«Всесвітнього бігу за ради миру». 

23.04.2015 Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  

Солом’янської районної  в місті Києві 

державної адміністрації (Кустова І.В.),    

управління освіти Солом’янської районної               

в місті Києві державної адміністрації  

(Заплотінська О.І.), управління  охорони 

здоров’я Солом’янської районної                             

в місті Києві державної адміністрації                     

(Клименко П.М.) 
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13. Змагання з велосипедного спорту  

«Солом’янська весна»  серед гуртківців  

клубів за місцем проживання 

Солом’янського району   м. Києва   

24.04.2015 Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  

Солом’янської районної  в місті Києві 

державної адміністрації (Кустова І.В.), 

Солом’янське районне в місті Києві 

об’єднання підліткових клубів за місцем 

проживання «Либідь» (Максимович Г.М.)       

14. Проведення спортивного заходу                     

«Мала олімпіада бойових мистецтв»                

серед дітей,  молоді та ветеранів спорту. 

25.04.2015 Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  

Солом’янської районної  в місті Києві 

державної адміністрації (Кустова І.В.),  

Солом’янське районне в місті Києві 

об’єднання підліткових клубів за місцем 

проживання «Либідь» (Максимович Г.М.),  

управління освіти Солом’янської районної               

в місті Києві державної адміністрації  

(Заплотінська О.І.), управління  охорони 

здоров’я Солом’янської районної                              

в місті Києві державної адміністрації  

(Клименко П.М.)        

15. Змагання з легкої атлетики Спартакіади 

серед  клубів  за місцем проживання 

Солом’янського району  м. Києва 

 

27.04.2015 Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  

Солом’янської районної  в місті Києві 

державної адміністрації (Кустова І.В.), 

Солом’янське районне в місті Києві 

об’єднання підліткових клубів за місцем 

проживання «Либідь» (Максимович Г.М.)    

16. Проведення змагання з футболу   серед  

юнаків спортивних клубів     за місцем 

проживання Солом’янського району                     

м. Києва присвячений Всесвітньому дню 

футболу.    

28.04.2015 Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  

Солом’янської районної  в місті Києві 

державної адміністрації (Кустова І.В.), 

Солом’янське районне в місті Києві 

об’єднання підліткових клубів за місцем 

проживання «Либідь» (Максимович Г.М.), 

управління  охорони здоров’я Солом’янської 

районної  в місті Києві державної 
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адміністрації  (Клименко П.М.)         

17. Проведення  змагання з волейболу                

серед команд вищих навчальних закладів               

ІІІ-ІV рівня акредитації,   що функціонують 

на території Солом’янського району                    

м. Києва. 

Квітень Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  

Солом’янської районної  в місті Києві 

державної адміністрації (Кустова І.В.), 

управління  охорони здоров’я Солом’янської 

районної  в місті Києві державної 

адміністрації (Клименко П.М.) 

18. Спартакіада допризовної молоді 

Солом’янського району м. Києва: 

змагання з плавання  (50 м, вільний стиль);  

біг 100м; підтягування на перекладені; 

метання гранати; кульова стрільба. 

Квітень Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  

Солом’янської районної  в місті Києві 

державної адміністрації (Кустова І.В.), 

управління освіти Солом’янської районної  в 

місті Києві державної адміністрації  

(Заплотінська О.І.), управління  охорони 

здоров’я Солом’янської районної                         

в місті Києві державної адміністрації 

(Клименко П.М.) 

19. Проведення  змагання з шахів   серед команд 

вищих навчальних закладів   ІІІ-ІV рівня 

акредитації,  що функціонують на території 

Солом’янського району   м. Києва. 

Квітень  

 

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  

Солом’янської районної  в місті Києві 

державної адміністрації (Кустова І.В.),  

управління  охорони здоров’я Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації    (Клименко П.М.) 

20. Проведення  змагання з настільного тенісу  

серед команд вищих навчальних  закладів                    

ІІІ-ІV рівня акредитації,   що функціонують 

на території Солом’янського району                     

м. Києва.                                    

Квітень  

 

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  

Солом’янської районної  в місті Києві 

державної адміністрації (Кустова І.В.),  

управління  охорони здоров’я Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації    (Клименко П.М.) 

21. Змагання  з    плавання      серед молоді   

Солом’янського району   м. Києва. 

 

Квітень Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  

Солом’янської районної  в місті Києві 

державної адміністрації (Кустова І.В.),   
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Солом’янське районне в місті Києві 

об’єднання підліткових клубів за місцем 

проживання «Либідь» (Максимович Г.М.), 

управління  охорони здоров’я Солом’янської 

районної  в місті Києві державної 

адміністрації  (Клименко П.М.)               

22. «Кубок Перемоги» першість району з шахів 

та шашок  серед ветеранів війни, учасників 

бойових дій, з нагоди відзначення                       

Дня Перемоги у  Солом’янському районі               

м. Києва. 

07.05.2015 Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  

Солом’янської районної  в місті Києві 

державної адміністрації (Кустова І.В.), 

Солом’янське районне в місті Києві 

об’єднання підліткових клубів за місцем 

проживання «Либідь» (Максимович Г.М.), 

управління  охорони здоров’я Солом’янської 

районної  в місті Києві державної 

адміністрації  (Клименко П.М.)        

23. Проведення змагання зі спортивного 

орієнтування  серед   гуртківців секції  

«Пласт»  клубу за місцем проживання 

«Світоч» Солом’янського району м. Києва. 

Травень Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  

Солом’янської районної  в місті Києві 

державної адміністрації (Кустова І.В.),   

Солом’янське районне в місті Києві 

об’єднання підліткових клубів за місцем 

проживання «Либідь» (Максимович Г.М.) 

 

24. Проведений Олімпійського уроку для учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Солом’янського району м. Києва      в рамках 

Олімпійського тижня та з нагоди відзначення 

Дня фізичної культури і спорту України 

Вересень Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  

Солом’янської районної  в місті Києві 

державної адміністрації (Кустова І.В.), 

управління освіти Солом’янської районної              

в місті Києві державної адміністрації 

(Заплотінська О.І.),  управління  охорони 

здоров’я Солом’янської районної                             

в місті Києві державної адміністрації                         

(Клименко П.М.) 
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25. Проведення Солом’янського 

легкоатлетичного пробігу з нагоди 

відзначення Дня фізичної культури і              

спорту України (спільно з Асоціацією          

бігунів України). 

Вересень 

 

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  

Солом’янської районної  в місті Києві 

державної адміністрації (Кустова І.В.),   

Солом’янське районне в місті Києві 

об’єднання підліткових клубів за                          

місцем проживання «Либідь»                  

(Максимович Г.М.), управління  охорони 

здоров’я Солом’янської районної                             

в місті Києві державної адміністрації                    

(Клименко П.М.) 

26. Проведення змагання  з   волейболу  серед 

команд вищих навчальних закладів                            

І-ІІ рівня акредитації,  що функціонують             

на території Солом’янського району                          

м. Києва. 

Вересень Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  

Солом’янської районної  в місті Києві 

державної адміністрації (Кустова І.В.),  

управління  охорони здоров’я Солом’янської 

районної  в місті Києві державної 

адміністрації  (Клименко П.М.)      

27. Турнір з баскетболу серед  юнаків дитячо-

юнацьких спортивних шкіл №5 та №12 

Солом’янського району м. Києва. 

10.10.2015 Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  

Солом’янської районної  в місті Києві 

державної адміністрації (Кустова І.В.),  

управління освіти Солом’янської районної              

в місті Києві державної адміністрації 

(Заплотінська О.І.),  управління  охорони 

здоров’я Солом’янської районної                               

в місті Києві державної адміністрації                     

(Клименко П.М.)     

28. Проведення відкритого чемпіонату                       

з рукопашного бою серед дітей та молоді 

спільно з громадською організацією 

«Асоціація «Тайфун». 

24.10.2015 

 

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  

Солом’янської районної  в місті Києві 

державної адміністрації (Кустова І.В.), 

управління освіти Солом’янської районної              

в місті Києві державної адміністрації 

(Заплотінська О.І.),  управління  охорони 

здоров’я Солом’янської районної                              
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в місті Києві державної адміністрації                           

(Клименко П.М.) 

29. Проведення змагання  з   настільного тенісу 

серед команд вищих навчальних закладів                            

І-ІІ рівня акредитації,  що функціонують на 

території Солом’янського району                          

м. Києва. 

Жовтень Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  

Солом’янської районної  в місті Києві 

державної адміністрації (Кустова І.В.),   

управління  охорони здоров’я Солом’янської 

районної  в місті Києві державної 

адміністрації   (Клименко П.М.) 

30. Проведення змагання  з   волейболу серед 

команд професійно-технічних  навчальних 

закладів,  що функціонують на території 

Солом’янського району  м. Києва. 

Жовтень Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  

Солом’янської районної  в місті Києві 

державної адміністрації (Кустова І.В.),   

управління  охорони здоров’я Солом’янської 

районної  в місті Києві державної 

адміністрації   (Клименко П.М.) 

31. Проведення районного  змагання з   карате                  

в розділі «Куміте» серед дітей та молоді. 

Жовтень Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  

Солом’янської районної  в місті Києві 

державної адміністрації (Кустова І.В.),   

Солом’янське районне в місті Києві 

об’єднання підліткових клубів за місцем 

проживання «Либідь» (Максимович Г.М.),   

управління  охорони здоров’я Солом’янської 

районної  в місті Києві державної 

адміністрації  (Клименко П.М.)    

32. Проведення змагання  з  настільного тенісу 

серед команд професійно-технічних  

навчальних закладів,  що функціонують на 

території Солом’янського району                   

міста Києва  з нагоди відзначення                     

Дня студента. 

Листопад Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  

Солом’янської районної  в місті Києві 

державної адміністрації (Кустова І.В.),   

управління  охорони здоров’я Солом’янської 

районної  в місті Києві державної 

адміністрації   (Клименко П.М.) 

33. Проведення  турніру з міні-футболу  серед 

команд вищих навчальних закладів                           

Листопад Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  

Солом’янської районної  в місті Києві 
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ІІІ-ІV рівня акредитації,  що функціонують 

на території Солом’янського району                                

м. Києва, з нагоди відзначення                             

Дня студента. 

державної адміністрації (Кустова І.В.),   

управління  охорони здоров’я Солом’янської 

районної  в місті Києві державної 

адміністрації   (Клименко П.М.) 

 

34. Проведення змагань зі силових видів спорту 

(важка атлетика, пауерліфтинг, гирьовий 

спорт, армреслінг) під гаслом: «Ми -  проти 

насильства!»     

Листопад Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  

Солом’янської районної  в місті Києві 

державної адміністрації (Кустова І.В.),   

Солом’янське районне в місті Києві 

об’єднання підліткових клубів за                          

місцем проживання «Либідь»                  

(Максимович Г.М.) 

35. Проведення змагання з художньої гімнастики 

серед гуртківців   клубів за місцем 

проживання Солом’янського району м. 

Києва. 

Грудень Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  

Солом’янської районної  в місті Києві 

державної адміністрації (Кустова І.В.),   

Солом’янське районне в місті Києві 

об’єднання підліткових клубів за місцем 

проживання «Либідь» (Максимович Г.М.)    

36. Проведення змагань з карате                           

«Кубок Святого Миколая» серед дітей та 

підлітків.  

Грудень Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  

Солом’янської районної  в місті Києві 

державної адміністрації (Кустова І.В.),   

Солом’янське районне в місті Києві 

об’єднання підліткових клубів за                          

місцем проживання «Либідь»                  

(Максимович Г.М.), управління  охорони 

здоров’я Солом’янської районної                            

в місті Києві державної адміністрації                   

(Клименко П.М.) 

37. Проведення лижних перегонів                          

«Зимові старти» серед  гуртківців  клубів             

за місцем проживання Солом’янського 

району   м. Києва. 

Грудень Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  

Солом’янської районної  в місті Києві 

державної адміністрації (Кустова І.В.),   

Солом’янське районне в місті Києві 
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об’єднання підліткових клубів за                          

місцем проживання «Либідь»                  

(Максимович Г.М.), управління  охорони 

здоров’я Солом’янської районної                            

в місті Києві державної адміністрації                   

(Клименко П.М.) 

38. Проведення змагання з рукопашного бою 

«Солом’янський боєць» серед команд 

спортивних  клубів за місцем проживання 

Солом’янського району  м. Києва. 

Грудень Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  

Солом’янської районної  в місті Києві 

державної адміністрації (Кустова І.В.),   

Солом’янське районне в місті Києві 

об’єднання підліткових клубів за                          

місцем проживання «Либідь»                  

(Максимович Г.М.), управління  охорони 

здоров’я Солом’янської районної                     

в місті Києві державної адміністрації                     

(Клименко П.М.) 

 

              У календарі можливе внесення змін та доповнень  по датам, і  вищезазначеним заходам. 

 

 
               

 

                 Керівник  апарату                                                                                                                                                         П. Макаренко 
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Додаток 

до розпорядження Солом’янської районної                

в місті Києві державної адміністрації 

25.02.2015 №123                                            

            

 

 

 

 

 

Кошторис 

витрат відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Солом’янської районної в місті Києві  

державної адміністрації на проведення фізкультурно-спортивних  заходів на 2015 рік 

 

 

№ Назва заходу  та статті витрат  Дата проведення  Сума  

 на 2015 рік, грн.  

1. Змагання з пауєрліфтингу Спартакіади серед  

клубів за місцем проживання Солом’янського 

району  м. Києва. 

 

12.03.2015 

 

 

1350,00 

 

 2. Змагання з гирьового спорту Спартакіади серед  

клубів за місцем проживання Солом’янського 

району м. Києва. 

 

 

13.03.2015 

 

 

1350,00 

 

3. Змагання з настільного тенісу Спартакіади серед  

клубів за місцем проживання Солом’янського 

району  м. Києва. 

 

 

14.03.2015 

 

1250,00 

 

4. Змагання з шахів Спартакіади серед  клубів за 

місцем проживання Солом’янського району                

м. Києва. 

 

17.03.2015 

 

1250,00 
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№ Назва заходу  та статті витрат  Дата проведення  Сума  

 на 2015 рік, грн.  

5. Змагання з шашок Спартакіади серед  клубів за 

місцем проживання Солом’янського району                    

м. Києва. 

 

18.03.2015 

 

 

1250,00 

 

6. Проведення турніру з рукопашного бою  серед 

команд   спортивних громадських організацій та    

клубів за місцем проживання Солом’янського 

району м. Києва. 

 

                    Березень 

 

 

2650,00 

 

7. Змагання з боксу  серед юнаків підліткових клубів 

за місцем проживання Солом’янського району               

м. Києва. 

 

Березень 

 

1350,00 

 

8. Змагання з міні-футболу Спартакіади серед  клубів                      

за місцем    проживання   Солом’янського   району 

м. Києва. 

 

09.04.2015 

 

1350,00 

9. Легкоатлетичний пробіг «Солом’янська миля» 

серед гуртківців підліткових клубів, учнівської та 

студентської молоді Солом’янського району                   

м. Києва. 

 

15.04.2015 

 

2700,00 

10. Змагання з настільного тенісу «Срібна ракетка» 

серед юнаків та дівчат підліткових клубів                     

за місцем проживання Солом’янського району               

м. Києва. 

 

17.04.2015 

 

1650,00 

11. Змагання з перетягування канату Спартакіади 

серед  клубів за місцем проживання 

Солом’янського району м. Києва. 

 

22.04.2015 

 

 

1250,00 
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№ Назва заходу  та статті витрат  Дата проведення  Сума  

 на 2015 рік, грн.  

12. Проведення факельної естафети за участі учнів та 

студентів навчальних закладів Солом’янського 

району  м. Києва  в рамках «Всесвітнього бігу за 

ради миру». 

 

23.04.2015 

 

 

2400,00 

 

13. Змагання з велосипедного спорту  «Солом’янська 

весна»  серед гуртківців  клубів за місцем 

проживання Солом’янського району   м. Києва.  

 

24.04.2015 

 

1250,00 

 

14. Проведення спортивного заходу «Мала олімпіада 

бойових мистецтв» серед дітей,  молоді та 

ветеранів спорту. 

 

25.04.2015 

 

5150,00 

15. Змагання з легкої атлетики Спартакіади серед  

клубів   за місцем проживання Солом’янського 

району  м. Києва. 

 

27.04.2015 

 

1350,00 

16. Проведення змагання з футболу   серед  юнаків 

спортивних клубів за місцем проживання 

Солом’янського району м. Києва присвячений 

Всесвітньому дню футболу.    

 

28.04.2015 

 

1250,00 

 

17. Проведення  змагання з волейболу серед команд 

вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня 

акредитації,   що функціонують на території 

Солом’янського району  м. Києва. 

 

Квітень 

 

1200,00 

18. Спартакіада допризовної молоді Солом’янського 

району м. Києва: змагання з плавання  (50 м, 

вільний стиль);  біг 100м; підтягування на 

перекладені; метання гранати; кульова стрільба. 

 

Квітень 

 

3200,00 

19. Проведення  змагання з шахів   серед команд 

вищих навчальних закладів   ІІІ-ІV рівня 

акредитації,  що функціонують на території 

Солом’янського району м. Києва. 

 

Квітень  

 

 

1250,00 
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№ Назва заходу  та статті витрат  Дата проведення  Сума  

 на 2015 рік, грн.  

20. Проведення  змагання з настільного тенісу  серед 

команд вищих навчальних  закладів ІІІ-ІV рівня 

акредитації,   що функціонують на території 

Солом’янського району м. Києва.                                    

 

Квітень 

 

 

1600,00 

21. Змагання з плавання серед молоді   

Солом’янського району   м. Києва. 

 

 

Квітень 

 

2800,00 

22. «Кубок Перемоги» першість району з шахів та 

шашок  серед ветеранів війни, учасників бойових 

дій, з нагоди відзначення Дня Перемоги у  

Солом’янському районі м.Києва. 

 

07.05.2015 

 

1400,00 

 

23. Проведення змагання зі спортивного орієнтування  

серед   гуртківців секції  «Пласт»  клубу за місцем 

проживання «Світоч» Солом’янського району                

м. Києва. 

 

Травень 

 

1100,00 

24. Проведений Олімпійського уроку для                            

учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

Солом’янського району м. Києва  в рамках 

Олімпійського тижня та з нагоди відзначення                  

Дня фізичної культури і спорту України.   

 

Вересень 

 

1150,00 

25. Проведення Солом’янського легкоатлетичного 

пробігу з нагоди відзначення Дня фізичної 

культури і спорту України (спільно з Асоціацією 

бігунів України). 

 

Вересень 

 

 

4250,00 

26. Проведення змагання  з   волейболу  серед команд 

вищих навчальних закладів   І-ІІ рівня акредитації,  

що функціонують на території Солом’янського 

району  м. Києва. 

 

Вересень 

 

1500,00 
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27. Турнір з баскетболу серед  юнаків дитячо-

юнацьких спортивних шкіл №5 та №12 

Солом’янського району м. Києва. 

 

10.10.2015 

 

 

1200,00 

28. Проведення відкритого чемпіонату  з рукопашного 

бою серед дітей та молоді спільно з громадською 

організацією «Асоціація «Тайфун». 

 

24.10.2015 

 

 

3200,00 

29. Проведення змагання  з   настільного тенісу серед 

команд вищих навчальних закладів                            

І-ІІ рівня акредитації,  що функціонують на 

території Солом’янського району м. Києва. 

 

Жовтень 

 

1250,00 

30. Проведення змагання  з   волейбол серед команд 

професійно-технічних  навчальних закладів,  що 

функціонують на території Солом’янського району  

м. Києва, з нагоди відзначення  Дня фізичної 

культури і спорту   України. 

 

Жовтень 

 

1250,00 

31. Проведення районного  змагання з карате в розділі 

«Куміте» серед дітей та молоді. 

 

жовтень 

 

 

2500,00 

 

32. Проведення змагання  з  настільного тенісу серед 

команд професійно-технічних  навчальних 

закладів,  що функціонують на території 

Солом’янського району  міста Києва  з нагоди 

відзначення Дня студента. 

 

Листопад 

 

1250,00 

33. Проведення  турніру з міні-футболу  серед команд 

вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня 

акредитації,  що функціонують на території 

Солом’янського району м. Києва, з нагоди 

відзначення Дня студента. 

 

Листопад 

 

2600,00 
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34. Проведення змагань зі силових видів спорту 

(важка атлетика, пауерліфтинг, гирьовий спорт, 

армреслінг) під гаслом: «Ми -  проти насильства!»     

 

Листопад 

 

1500,00 

35. Проведення змагання з художньої гімнастики 

серед гуртківців клубів за місцем проживання 

Солом’янського району м. Києва. 

 

Грудень 

 

 

1500,00 

 

36. Проведення змагань з карате «Кубок Святого 

Миколая» серед дітей та підлітків.  

 

 

Грудень 

 

               1350,00 

37.  Проведення  лижних перегонів «Зимові старти» 

серед  гуртківців  клубів за місцем проживання 

Солом’янського району    м. Києва. 

 

Грудень 

 

1250,00 

38. Проведення змагання з рукопашного бою 

«Солом’янський боєць» серед команд спортивних  

клубів за місцем проживання Солом’янського 

району  м. Києва. 

 

Грудень 

 

 2200,00 

 

  Всього на суму, грн:  

 

69300,00  

 

 

 

 

Керівник апарату                                                                                                                                                        П. Макаренко 

 


