
Плани на 2018 рік. 

Відділу у справах молоді і спорту 

№ 

п/п 

Наза заходу Дата 

 Спортивно- духовні купання з нагоди Водохреща 19 січня 

 Загальноміська руханка з нагоди відзначення Міжнародного дня 
здоров’я 

(7) квітня 

 Міські спортивні змагання серед навчальних закладів з футболу березень 

 Міські спортивні змагання серед навчальних закладів з легкої атлетики квітень 

 Засідання Координаційної ради з  питань оздоровлення дітей реалізації 
молодіжної політики, розвитку фізичної культури і спорт 

квітень 

 Організація та проведення  заходів  в рамках Всеукраїнської акції 

«Відповідальність починається з мене» 
Протягом року 

 Одноденний військово-патріотичний  табір для дітей та молоді. Травень 

 Спортивний веломарафон Бур100 Червень 

 Colorfull race до дня захисту дітей 1 червня 

 Молодіжний туристично-патріотичний перехід Карпатами Червень 

 Спортивно-відпочинковий табір. травень 

 Пришкільні табори з спортивно оздоровчим спрямуванням «Здорові 
діти твої Україно» 

червень 

 Проведення молодіжних героїко-патріотичних заходів та спортивних 
заходів до Дня Конституції, Дня молоді, Дня молодіжних та громадських 
організацій (28 червня) 

червень 

 Організація та проведення «Українських дискотек»  28 червня 

24 серпня 

 Молодіжно - дитячо  патріотично-виховний табір Липень 

 Участь міської команди в обласній молодіжної патріотичної науково-

пізнавальної програми "Чорний Ліс" 
Серпень 

 Заходи до Дня Державного прапора України  Серпень 

 Спортивні заходи приуроченні  до Дня Незалежності України 24 серпеня 

 Заходи  присвяченні Дню фізичної культури та спорту (Halfmarathon) вересень 

 Проведення міського кубку КВК Вересень 

 Проведення молодіжної науково – пізнавальної експедиції 

"Повстанськими стежками" 
14 жовтня 

 Реконструкція  боїв на Касовій горі. 

 

Дата узгоджується 

 Організація та проведення національно-військового спортивного свята 

приуроченого Дню Збройних Сил України  

6 грудня 

 Заходи до дня місцевого самоврядування  грудень 

 Організація та проведення молодіжних заходів  щодо вшанування та 

поширення інформації про героїчні вчинки українських воїнів - 

учасників антитерористичної операції на Сході України, волонтерів та 

громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності 

України 

Протягом року 

 Організація екологічних та пізнавальних походів, мандрівок, акцій, 

екскурсій для молоді 
Протягом року 

 Реалізація програми спорту згідно  Єдиного  календарного плану 
спортивних змагань та навчально –тренувальних  зборів  області  на 
2018 рік з олімпійських видів спорту 

 

 Організація та проведення різного роду тренінгів, конференцій, 

навчання тощо. 

Протягом року 

 Реалізація ідей та проектів молодіжної ради в сфері молодіжної 

політики 

Протягом року 



 

 

                                   Начальник відділу  у справах молоді і спорту                     _________        Козар М.С. 

 

                             

 Реалізація Плану заходів Бурштинської міської ради на 2018 рік 
згідно з програмою Національної стратегі з оздоровчої рухової 
активності в Україні на період до 2025 року “Рухова активність - 
здоровий спосіб життя - здорова нація” 

Протягом року 


