
Начальнику відділу 

організаційної та кадрової  

роботи міської ради  

Наталії ЯРЕМЕНКО 

 

Пропозиції до плану роботи виконкому на І півріччя 2020 року 
 

1. Основні питання, що виносяться на розгляд виконавчого комітету.  

Назва Дата Відповідальні 

Про оздоровлення дітей та підлітків улітку 2020 

року 

Березень   Качура О.О. 

 

2. Питання на навчання працівників апарату. 

Назва Дата Відповідальні 

«Про порядок направлення дітей до оздоровчих 

закладів міста та України» 

Квітень Качура О.О. 

 

3. Питання для розгляду на робочих нарадах. 

Назва Дата Відповідальні 

Про підсумки діяльності дитячо-юнацької 

спортивної школи ім. М.Маміашвілі та МЦФЗН 

«Спорт для всіх» у навчальному  2019 – 2020 

році 

Травень Євдоченко С.М. 

 

4. Перелік комісій, колегій, рад, які будуть функціонувати в 2020 році. 

Комісії відсутні. 

 

5. Перелік основних організаційних заходів, що планується провести у І 

півріччі 2020 року: 

№ Назва заходу Термін 

виконання 

Виконавець  

1 Тренінг-семінар Січень Відділ у справах молоді та 

спорту 

2 Зустріч Аніме спільноти Січень Відділ у справах молоді та 

спорту 

3 Українські вечорниці Січень Відділ у справах молоді та 

спорту 

4 Кохання з першого погляду Лютий Відділ у справах молоді та 

спорту 



5 Проведення екскурсійних 

поїздок для активної молоді 

міста 

Лютий Відділ у справах молоді та 

спорту 

6 Організація пізнавального  

виїзду для дітей з 

особливими потребами 

Березень Відділ у справах молоді та 

спорту 

7 Участь у турнірі з 

робототехніки 

Березень-

червень    

Відділ у справах молоді та 

спорту 

8 Концертна програма моя 

весна 

Березень Відділ у справах молоді та 

спорту 

9 Організація благодійної 

акції «Пасхальне диво» 

Квітень   Відділ у справах молоді та 

спорту 

10 Зустріч Аніме спільноти Квітень   Відділ у справах молоді та 

спорту 

11 Вишкіл пам’яті воїнів-

добровольців А.Кривича та 

М. Сусло   

Квітень   Відділ у справах молоді та 

спорту 

12 Міський  фестиваль 

молодіжної  творчості 

«Студентська весна» 

Квітень   Відділ у справах молоді та 

спорту 

13 Фестиваль патріотичної 

пісні «Від серця до серця» 

Квітень   Відділ у справах молоді та 

спорту 

14 Велодень Травень Відділ у справах молоді та 

спорту 

15 Проведення прийомки 

заміських таборів 

Травень Відділ у справах молоді та 

спорту 

16 Екологічна акція Травень Відділ у справах молоді та 

спорту 

17 Проведення фінального 

концерту акції «Серце до 

серця» 

Травень Відділ у справах молоді та 

спорту 

18 День вуличної музики Травень – 

червень 

Відділ у справах молоді та 

спорту 

19 Змагання з паркур/фрірану Червень Відділ у справах молоді та 

спорту 

20 Узвар фестиваль Червень Відділ у справах молоді та 

спорту 

21 Рок-фестиваль з нагоди Дня 

молоді 

Червень Відділ у справах молоді та 

спорту 

22 Проведення концерту з 

нагоди відзначення Дня 

молоді 

Червень Відділ у справах молоді та 

спорту 

23 Фестиваль електронної 

музики 

Червень Відділ у справах молоді та 

спорту 



 

КОМПЛЕКСНІ СПОРТИВНІ ЗАХОДИ 

№ Назва заходу Термін провед. Місце  

провед. 

1 2 3 4 

1 Спартакіада допризовної молоді Квітень травень За призначенням 

2 Комплексні змагання серед 

інвалідів 

(6 заходів) 

Листопад - 

грудень 

МЦФЗН «Спорт 

для всіх» 

«Інваспорт» 

МІСЬКІ ЗМАГАННЯ З ОКРЕМИХ ВИДІВ СПОРТУ 

№ Назва заходу Термін провед. Місце  

провед. 

1 2 3 4 

1 Особистий чемпіонат міста з 

шахів 

Січень - березень За призначенням 

2 Особистий чемпіонат міста з 

настільного тенісу 

Березень Зал настільного 

тенісу ПТ 

КІСумДУ 

3 Відкритий Кубок міста з 

волейболу серед чоловічих  та 

жіночих команд 

Березень  БК 

«Луначарського» 

4 Відкритий Кубок міста з 

баскетболу присвяченого Дню 

Героїв Небесної Сотні серед 

чоловіків 

Лютий ЗОШ №7 

5 Відкрита першість з боксу серед 

дітей 

Жовтень-

листопад 

За призначенням 

6 Кубок міста з футболу Травень За призначенням 

7 Відкрита першість міста з 

гандболу серед дівчат 

Січень Фізкультуро 

оздоровчий 

комплекс 

8 Відкритий міський турнір з 

гандболу серед дівчат 

Квітень  Фізкультуро 

оздоровчий 

комплекс 

9 Кубок міста з волейболу серед березень Спортивний зал 

24 Туристичний виїзд для дітей 

з обмеженими фізичними 

можливостячми 

Червень-Серпень Відділ у справах молоді та 

спорту 

25 Проведення туристичного 

походу для дітей з 

обмеженими фізичними 

можливостями 

Червень Відділ у справах молоді та 

спорту 

26 Змагання з кіберспорту Червень Відділ у справах молоді та 

спорту 



жіночих команд ПТ КІСумДУ 

10 Відкритий чемпіонат міста з 

хокею 

Січень За призначенням 

11 Турнір з футболу серед ветеранів 

45+ 

Травень Стадіон 

«Локомотив» 

12 Відкритий Чемпіонат міста з 

гандболу 

 серед дівчат 2008-2009 р.н. 

«Конотопська весна – 2020» 

Квітень Фізкультуро 

оздоровчий 

комплекс 

13 Відкритій Чемпіонат міста з 

картингу 

Травень За призначенням 

14 Відкритий Кубок міста з футболу 

(фут залу) пам’яті С.В. Калягіна 

Лютий Фізкультуро 

оздоровчий 

комплекс 

15 Відкритій Кубок міста з 

фут залу серед дівчат «Весняні 

ластівки» 

Березень Фізкультуро 

оздоровчий 

комплекс 

16 Відкритий Чемпіонат міста з 

великого тенісу 

травень За призначенням 

17 Відкритий міський турнір з 

гандболу серед дівчат 

Квітень Фізкультуро 

оздоровчий 

комплекс 

18 Відкритий Чемпіонат міста з 

карате 

лютий За призначенням 

19 Чемпіонат міста з тхеквандо березень За призначенням 

ОБЛАСНІ ЗМАГАННЯ 

№ Назва заходу Термін провед. Місце  

провед. 

1 2 3 4 

1 Особистий чемпіонат області з 

лижних гонок 

Січень За призначенням 

2 Першість Сумської області з 

шахів. 

Квітень За призначенням 

3 Обласна спартакіада допризовної 

молоді 

травень За призначенням 

4 Чемпіонат Сумської області зі 

швидких шахів 

Листопад За призначенням 

5 Літний Кубок області з великого 

тенісу 

червень За призначенням 

6 Участь у Чемпіонаті області з 

хокею з шайбою 

Січень-квітень За призначенням 

Навчально – тренувальні збори до участі у обласних та 

державних               змаганнях 
 Навчально-тренувальний збір Січень-листопад  



міської команди з лижних 

гонок(2 збори) 

 Навчально-тренувальний збір 

дитячої міської команди дівчат з 

гандболу(2 збори) 

Лютий, жовтень  

 Навчально-тренувальний збір 

для міської команди з греко-

римської боротьби 

Квітень  

 Навчально-тренувальний збір 

міської дівочої команди з фут 

залу 

Березень  

 Навчально-тренувальний збір 

міської команди з футболу  

Лютий-серпень  

 

 

 

 

Начальник відділу міської ради  

у справах молоді та спорту                                                   Ольга КАЧУРА 

 


