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 Міському  голові
Савчуку  В.П.

Про визнання позитивними
підсумків проведення у 2011 році
Білоцерківських територіальних
спортивно – ігрових літніх змагань
«Старти надій» за сприяння та на призи
Благодійного фонду Костянтина Єфименка
та підготовку цих змагань у 2012році

Шановний Василю Петровичу!
У період з 29 червня до 28 липня 2011 року Білоцерківський благо-

дійний фонд Костянтина Єфименка разом із відділом фізичної куль-
тури та  спорту Білоцерківської міської ради провели територіальні 
спортивно-ігрові літні змагання «Старти надій». 

Вищезгаданий  спортивний захід  мав позитивні результати: під 
час канікул було залучено 10 256 дітей віком від 4 до 15 років для 
участі у змаганнях, чим вирішено проблему  дитячої незайнятості 
та непроглядності в цей період.

Проте організатори стикнулися із низкою проблем, які потрібно 
вирішити, аби проект «Старти надій»  став традиційним щорічним 
спортивним заходом. а саме:

- недостатня кваліфікація  інструкторів;
- спортивне обладнання багатьох майданчиків потребує терміно-

вого ремонту;
- незадовільна підготовка спортивних майданчиків для занять 

спортом та проведення спортивно-масових заходів.
тому, на підставі викладеного вище, просимо Вас винести на роз-

гляд виконавчого комітету рішення про визнання позитивними 
підсумків проведення у 2011 році Білоцерківських територіальних  
спортивно-ігрових літніх змагань «Старти надій» за сприяння та 
на призи Благодійного фонду Костянтина Єфименка та підготовку 
цих змагань у 2012 році.

Із повагою
та незламною вірою в добро
голова благодійного фонду                                        Костянтин Єфименко                                                                         

Улітку на двадцяти спортивних 
майданчиках за місцем прожи-
вання проходили територіальні 
спортивно-ігрові літні змагання 
«Старти надій». 

Підбиваючи підсумки заходу 
та плануючи його проведення 
наступного року на більш ви-
сокому рівні, благодійний фонд 
прийняв рішення звернутися до 
міського голови Василя Савчука з  
пропозицією розглянути на  
засіданні виконавчого коміте-
ту питання щодо проведення 
ремонтних робіт на спортив-
них майданчиках, де проект  
буде реалізовано   наступного 
року.  

Як стало відомо, це питання 
буде розглянуто на засіданні 
виконкому вже 13 вересня 2011 
року.

Крім того, на урочистих лі-
нійках з нагоди початку нового 
навчального року було нагоро-
джено кращих спортивних та 
медичних інструкторів проекту 
«Старти надій» – студентів відпо-
відно педагогічного та медичного 
коледжів. ними стали Галина 
Подиман, тетяна Іващук, тетяна 
Потіха, Ірина Праведна, Олексан-
дра Лобач, Вікторія Коваленко, 
наталія Савіцька, анастасія Гу-
бань, тетяна Задорожня, Микола 
Громик, андрій Каленик.

ПЛАН  ЗАХОДІВ
із  підготовки та проведення у 2012 році  

Білоцерківських територіальних  
спортивно-ігрових  

літніх змагань «Старти надій»

Гайок  -  Чумак Аліна (ЗОШ № 8, 5-Б клас);
Вул. Гаєва -  Тупчій Андрій (ЗОШ № 6, 5-Б клас);
Вул. некрасова -  Гончарук Владислав (ЗОШ № 20, 8 клас);
Вул. Леваневського -  Солганенко Аліна (ЗОШ № 12, 8-Б клас);
Вул. Леваневського -  Єрмак Костянтин (ЗОШ № 4, 4-Б клас);
Вул. Молодіжна - Губін Валентин (ЗОШ № 4, 8-Б клас);
Залізничне селище - Солод Мирослава (ЗОШ № 15, 5-а клас);
Масив таращанський - Семенівський Олексій (ЗОШ № 22), Бондаренко 

Каріна (ЗОШ № 22);
Вул. академіка  Вула - Ткач Софія (гімназія № 1, 6-Б клас).
16 вересня на відкритті шкільної Спартакіади кращі спортсмени 

майданчиків отримують цінні подарунки від Білоцерківського благо-
дійного фонду Костянтина Єфименка.

Тож чекаємо їх цього дня о 16 годині на стадіоні “Трудові резерви”!
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