
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

20.04.2021                                         м. Полтава                                             № 90 

 

 

Про створення організаційного комітету з  

підготовки та проведення Спартакіади 

серед депутатів рад усіх рівнів Полтавської 

області та участь збірної команди області у  

ІІІ (фінальному) етапі Всеукраїнської  

спартакіади серед народних депутатів  

України, депутатів обласних,  

територіальних громад районних,  

міських (міст обласного значення),  

сільських та селищних рад 

 

 

 

Керуючись частиною 3 статті 24, частиною 7 статті 55 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 46 Закону України «Про 

фізичну культуру і спорт», Указом Президента України від 09 лютого 2016 року 

№ 42/2016 «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в 

Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – 

здорова нація», відповідно до листа Голови Комітету Верховної Ради України з 

питань молоді і спорту А. Кожем’якіна від 23.03.2021 № 04-21/15-2021/103050, 

з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року 

№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2» (із змінами), з метою пропаганди здорового способу життя, 

залучення депутатів рад усіх рівнів Полтавської області до занять фізичною 

культурою і спортом, організації їх активного відпочинку, зміцнення здоров’я, 

популяризації фізичної культури і спорту: 

 

 1. Створити організаційний комітет з підготовки та проведення  

І та ІІ етапів Спартакіади серед депутатів рад усіх рівнів Полтавської області 

(далі – організаційний комітет) та затвердити його склад (додається). 



2. Доручити організаційному комітету підготувати Положення про 

проведення Спартакіади серед депутатів рад усіх рівнів Полтавської області та 

надати для затвердження голові обласної ради. 

3. Провести Спартакіаду серед депутатів рад усіх рівнів Полтавської 

області у квітні – травні 2021 року. 

4. Забезпечити участь збірної команди області у ІІІ (фінальному) етапі 

Всеукраїнської спартакіади серед народних депутатів України, депутатів 

обласних, територіальних громад районних, міських (міст обласного значення), 

сільських та селищних рад у червні 2021 року. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

ГОЛОВА О. БІЛЕНЬКИЙ 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження голови  

Полтавської обласної ради  

20.04.2021 № 90 

 

Склад організаційного комітету з підготовки та проведення І та ІІ етапів 

Спартакіади серед депутатів рад усіх рівнів Полтавської області 
 

БІЛЕНЬКИЙ 

Олександр Юрійович 

˗ голова обласної ради, голова організаційного 

комітету 

ЧЕПУРКО 

Олексій Григорович 

˗ заступник голови обласної ради, заступник 

голови організаційного комітету 

ЗАГОРУЛЬКО  

Олена Сергіївна 

˗ консультант відділу організаційного 

забезпечення діяльності ради виконавчого 

апарату обласної ради, секретар організаційного 

комітету 
 

Члени організаційного комітету 
 

АЛЕКСЮК 

Олександр Леонідович 

˗ голова постійної комісії обласної ради з питань 

молодіжної політики, спорту та туризму (за 

згодою) 

БУЦЬКИЙ 

Олександр Валерійович 

˗ радник голови обласної ради 

ВЛАСЕНКО 

Олег Юрійович 

˗ голова Полтавської обласної організації ФСТ 

«Спартак» (за згодою) 

ГОЛОВАНЬ 

Анатолій Леонідович 

˗ голова Територіальної організації громадської 

організації «Всеукраїнське фізкультурно-

спортивне товариство «Колос» у Полтавській 

області (за згодою) 

ДЕМЧУК 

Анатолій Миколайович 

˗ директор комунального закладу дитячо-юнацька 

спортивна школа «Олімпійські надії» 

Полтавської обласної ради (за згодою) 

КАЛАПТУРОВСЬКА 

Людмила Миколаївна 

˗ директор Полтавського обласного центру 

фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» 

(за згодою) 

КОВАЛІНСЬКА 

Аліна Володимирівна 

˗ головний спеціаліст відділу фізичної культури 

та спорту управління молоді та спорту 

Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА 

(за згодою) 

ПАУТОВА 

Тетяна Олександрівна 

˗ заступник керівника апарату – керуючий 

справами виконавчого апарату обласної ради 

 

 

Заступник керівника апарату –  

керуючий справами виконавчого  

апарату обласної ради Т. ПАУТОВА 


