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УКРАЇНА 
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
сьома сесія 

восьомого скликання 
 

РІШЕННЯ 
 
25 березня 2021 р.                             Деражня                                       № 13 

   
   Внести зміни до рішення міської ради  
від 24.12.2020 року № 9 «Про затвердження Програми  
розвитку фізичної культури і спорту Деражнянської  
міської територіальної громади на 2021 рік» 
  
   На підставі п.22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст.91 Бюджетного Кодексу України, відповідно до Законів України 
«Про фізичну культуру і спорт», пропозиції постійної комісії міської ради з 
питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності, прав 
людини, охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, 
соціального захисту населення, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести зміни до Програми розвитку фізичної культури і спорту 
Деражнянської міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої 
рішенням третьої сесії Деражнянської міської ради від 24.12.2020 року №9 «Про 
затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту Деражнянської 
міської територіальної  громади на 2021 рік»  та викласти в новій редакції   
«План основних заходів виконавчого комітету Деражнянської міської ради на 
2021 рік»  (додається).  
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради  
Валентину СИДОРУК та постійну комісію міської ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності та етики, законності, прав людини, охорони здоров’я, 
освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, соціального захисту населення 
(голова комісії Микола ЧЕРКАСЬКИЙ). 
 

   Міський голова                                  Андрій КОВПАК 
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   Додаток  
                             до рішення міської ради   

від  25.03.2021року № 13 

 

ПЛАН ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ 

виконавчого комітету Деражнянської міської ради на 2021 рік 

 № 

п/п 

Назва спортивного заходу Термін 

виконання 

 Місце 

проведення 

Наближена 

сума, грн 

1 Відкрита першість з 

футзалу серед ветеранів 

(Неолімпійський вид спорту) 

Січень м. Деражня 2400 грн     

(грамоти, 

медалі, призи) 

  

2 Чемпіонат  з футзалу серед  

дорослих (Неолімпійський вид 

спорту) 

Січень м. Деражня 2700 грн 

(грамоти, 

медалі, призи) 

3 Відкрита першість з футзалу   

Серед вихованців ДЮСШ 

(Неолімпійський вид спорту) 

Січень м. Деражня 3200 грн 

(грамоти, 

медалі, призи) 

4 Змагання з настільного тенісу  

пам’яті вчителя фізичного 

виховання           Миколи Труса 

(Олімпійський вид спорту) 

Лютий м. Деражня 1900 грн 

(грамоти, 

медалі, призи) 

  

5 Відкритий  турнір    з 

волейболу серед жінок 

присвячений пам`яті Лариси 

Беднарської 

(Олімпійський вид спорту) 

Лютий м. Деражня 2700 грн 

(грамоти, 

медалі, призи) 
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6 Відкритий  турнір    з 

волейболу серед чоловіків  

присвячений пам`яті 

Лариси Беднарської 

(Олімпійський вид спорту) 

Лютий м. Деражня 2700 грн 

(грамоти, 

медалі, призи) 

  

7 Чемпіонат з шахів 

(Неолімпійський вид спорту) 

 Лютий м. Деражня 1600 грн 

(грамоти, 

медалі, призи) 

8 Турнір з  футзалу серед молоді 

присвячений пам’яті воїнів –

інтернаціоналістів 

(Неолімпійський вид спорту) 

 Лютий м. Деражня 2600 грн 

(грамоти, 

медалі, призи) 

9 Відкритий  турнір   з     

волейболу серед жінок 

присвячений пам`яті Миколи 

Гречко (Олімпійський вид 

спорту) 

 Лютий м. Деражня 2700 грн 

(грамоти, 

медалі, призи) 

  

10 Чемпіонат  з волейболу  серед 

чоловіків присвячений пам`яті    

Миколи Гречко (Олімпійський 

вид спорту) 

Лютий м. Деражня 2700 грн 

(грамоти, 

медалі, призи) 

  

11   Спартакіада  школярів 

Деражнянської міської громади  

(Неолімпійський вид спорту) 

Січень – 

Грудень 

м. Деражня 8000 грн 

(грамоти, 

медалі, призи) 
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12  Спартакіада  школярів 

Деражнянської міської громади  

(Олімпійський вид спорту) 

Січень – 

Грудень 

м. Деражня 9000 грн 

(грамоти, 

медалі, призи) 

13 Змагання членів профспілки 

працівників освіти 

Квітень м. Деражня - 

14 Міський захід «Спорт для всіх-

спільна турбота» 

(Неолімпійський вид спорту) 

Квітень м. Деражня 2400 грн 

(фарба, 

спортивний 

інвентар) 

15 Першість з боксу серед дітей 

(Олімпійський вид спорту) 

Квітень м. Деражня 3500 грн 

(спортивний 

інвентар, 

грамоти, 

медалі) 

16 Естафета серед дітей 

присвячена Дню Перемоги 

(Неолімпійський вид спорту) 

  Травень м. Деражня 1400 грн 

(грамоти, 

медалі, призи) 

17 Спортивні масові заходи до 

Міжнародного Дня захисту 

дітей 

(Неолімпійський вид спорту) 

 Червень м. Деражня 2400 грн 

(грамоти, 

медалі, призи ) 

18 Спортивні масові заходи до 

Дня Конституції Дня молоді та 

Дня міста (Неолімпійський вид 

спорту) 

Червень м. Деражня 2700 грн 

(грамоти, 

медалі, призи ) 
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19 Спортивно-масові заходи з 

нагоди Міжнародного дня 

боротьби із зловживання 

наркотиками (неолімпійський 

вид спорту) 

Червень м. Деражня 1700 грн 

(грамоти, 

медалі, призи) 

20 Міські фінальні спортивні 

заходи для дітей у літній 

канікулярний період «Спорт 

для всіх у кожному дворі» 

(неолімпійський вид спорту) 

Червень-

серпень 

м. Деражня 2200 грн 

(грамоти, 

медалі, 

призи) 

21 Пляжний волейбольний турнір 

(жінки) (олімпійський вид 

спорту) 

Липень м. Деражня 2600 грн 

(грамоти, 

медалі, кубки) 

22 Пляжний волейбольний турнір 

(чоловіки) (олімпійський вид 

спорту) 

Липень м. Деражня 2600 грн 

(грамоти, 

медалі, кубки) 

23 Парковий волейбол (чоловіки) 

(Неолімпійський вид спорту) 

Серпень м. Деражня 2600 грн 

(грамоти, 

медалі, кубки) 

24 Парковий волейбол (жінки) 

(Неолімпійський вид спорту) 

Серпень м. Деражня 2600 грн 

(грамоти, 

медалі, кубки) 

25 Спортивно-масові заходи 

присвячені Дню незалежності 

України (Неолімпійський вид 

спорту) 

Серпень м. Деражня 2500 грн 

(грамоти, 

медалі, 

призи) 
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26  Спортивно-масові заходи до 

Дня фізичної культури та 

спорту в Україні 

(Неолімпійський вид спорту) 

Вересень м. Деражня 2500 грн 

(грамоти, 

медалі, 

призи) 

27 Чемпіонат з рукопашного бою  

дітей (Неолімпійський вид 

спорту) 

Вересень м. Деражня 2300 грн 

(грамоти, 

медалі, 

призи) 

28  Змагання з  футболу 

пам’яті  воїнів АТО 

(Олімпійський вид спорту) 

Вересень м. Деражня 2400 грн 

(грамоти, 

медалі, призи) 

29  Змагання з міні-футболу серед 

дворових, вуличних та 

мікрорайонів міста команд     

,,Кубок мера,, до Дня місцевого 

самоврядування (Олімпійський 

вид спорту) 

Жовтень-

листопад 

м. Деражня 2300 грн 

(грамоти, 

медалі, призи) 

  

30 Спортивно-масові заходи з 

нагоди Дня Українського 

козацтва та Захисника України 

(Неолімпійський вид спорту) 

Жовтень м. Деражня 2300 грн 

(грамоти, 

медалі, призи) 

  

31 Змагання з волейболу серед 

жіночих  команд  міста  ,,Кубок 

мера,, до Дня місцевого 

самоврядування (Олімпійський 

вид спорту) 

Грудень м. Деражня 2700  грн 

(грамоти, 

медалі, призи) 
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32 Змагання з волейболу серед 

чоловічих  команд  міста  

,,Кубок мера,, до Дня місцевого 

самоврядування (Олімпійський 

вид спорту) 

Грудень м. Деражня 2700 грн 

(грамоти, 

медалі, призи) 

  

33 Змагання з шахів серед людей 

похилого віку до 

Міжнародного Дня людей з 

обмеженими можливостями 

(Неолімпійський вид спорту) 

Грудень м. Деражня 1800 грн                           

(грамоти, 

медалі, призи) 

  

34 Турнір з волейболу   серед 

чоловіків присвячений пам`яті 

вчителю хімії Івахова Василя 

(Олімпійський вид спорту) 

Грудень м. Деражня 2700 грн 

(грамоти, 

медалі, призи) 

  

35 Турнір з волейболу   серед 

жінок  присвячений пам`яті 

вчителю хімії Івахова Василя  

(Олімпійський вид спорту) 

Грудень м. Деражня 2700 грн 

(грамоти, 

медалі, призи) 

  

36 Змагання з фут залу 

серед дітей 

(Неолімпійський вид 

спорту) 

Грудень м. Деражня 2700 грн. 

(грамоти, 

медалі, призи) 

  

37 Чемпіонат з шахів 

(Неолімпійський вид спорту) 

Грудень м. Деражня 1800 грн.                           

(грамоти, 

медалі, призи) 
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38 Першість з боксу серед молоді 

(Олімпійський вид спорту) 

Грудень м. Деражня 3500 грн 

(спортивний 

інвентар, 

грамоти, 

медалі) 

39 Турнір  з волейболу  

присвячений пам`яті Артенюка 

Олекандра (жінки) 

(Олімпійський вид спорту)  

Грудень м. Деражня 2700 грн 

(грамоти, 

медалі, призи) 

  

40 Турнір  з волейболу  

присвячений пам`яті Артенюка 

Олекандра (чоловіки) 

(Олімпійський вид спорту) 

Грудень м. Деражня 2700 грн 

(грамоти, 

медалі, призи) 

  

  всього     109 200.00 грн 

  

 

 
 
 

Секретар міської ради                                                  Валентина СИДОРУК 


