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Бурштинська міська рада 
_______________ Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 13.04.2016 м. Бурштин № 99

Про виділення коштів з метою відрядження 
представників Бурштинської спортивної секції 
з вільної боротьби для участі у відкритій першості 
КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури» м. Львів

Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України 
«Про фізичну культуру і спорт», на підставі рішення сесії Бурштинської міської ради від 
24.12.2015р. №14/04-15 з метою популяризації фізичної культури та спорту серед молоді, 
формування здорового способу життя, заохочення до занять спортом, підвищення рівня 
спортивної майстерності борців.

1. Фінансовому відділу (Петровській О.І.) виділити кошти в сумі 600 (шістсот 
гривень) з метою відрядження представників Бурштинської спортивної секції з 
вільної боротьби для участі у відкритій першості КЗ ЛОР «Львівське учщіище 
фізичної культури» м. Львів.

2. Головному бухгалтеру Бурштинської міської ради Федунків І.М. провести оплату 
витрат на проїзд та відрядження представників Бурштинської спортивної секції з 
вільної боротьби для участі у відкритій першості КЗ ЛОР «Львівське училище 
фізичної культури» м. Львів на суму 600 (шістсот гривень).

3. Організаційному відділу (Николин О.І.) забезпечити висвітлення інформації щодо 
проведених заходів на офіційному сайті міської ради та в газеті «Бурштинський 
вісник».

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 
Кицелу Н.Ю.

Міський голова 
* Роксолана Джура



Директор училища СРода*

П О Л О Ж Е Н Н Я  
про проведення відкритої першості 

КЗ ЛОР «Львівське училищ е ф ізичної культури»
а вільної боротьби серед юнаків 2002-2004 років народж ення

/та і завданий
Апцєнмя рівня спортивно! чайстермост; борців; 

анлчіннр обдарованих . перспективних спортсменів;
#сний s “5;р аб*тур:£«7.8  на в^дд^леннй вільно* боротьби Львівського училищ а ф ізичної куль-

Іщ
І/іропагандв та < оширен«« виду спорту серед дітей та юнацтва 

!» Керівництво змаганнями
агальне керівництво зм ітаннями зд»йсию€ спортияно-методична частина училища- Безпосередня 
ртг'» мзашн га проведений змагань покладається на головну суддівську бригаду.

і. Час І місце проведення змагань
НШГШНР п р в т Д ^ ь С й у  ^.Лї:£.^й-• І ф і і  *,5;ТИЙ 2016 р. День приїзду - 16 квітня 2 0 Î6  p.. 
важування учасників змагань 16 квітня до 11.30 год. у спеціалізованому залі боротьби училища.
змаганні проводяться у слеи-зг-зова--5чу залі боротьби училища за адресою; м.Яье;е, вул.Кня- 
ииі Ольги, І Початок змагань - 16 квітня о 13 год. 00 хв. 
елефони училища: /032/* 236-27-92, факс : /032/- 238-27-93.

k Учасники змагань та умови допуску
магзння проводяться за правилами ФІЛА. Під час зважування учасників у головну суддівську 
олегію необхідно подати свідоцтво про народження / оригінал/, учнівський квиток, довідку від
іікарм та .дентифіча«̂ ;-,*-»'* *с-мер. у раз .̂дсутності цих документів спортсмен до змагань не
юпу т

У змаганнях беруть участь спортсмени, які претендують на навчання на відділенні вільної
боротьби.
Шші....к а и г е ші : 32. 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85+ КГ.

і. городж  ення
Гпортсмени, ЯКІ посіли 1-3. місця, нагороджуються дипломами та медалями, 

і, Умови прийому та фінансування змагань
втраті« по оргакьзііv зизегаиь, м&ичній допомозі, придбанню нагородної атрибутики бере на себе 
•чилище. Проїзд, харчування, проживання учасників здійснюються за рахунок організацій, які від-
іяджають на зиаганнй,

Заявки
«опереди) зз«**и «а участь у змагання* приймаються де 1 квітня 2016 р.
ІД Вашої організації запрошуються __ спортсменів, __ тренери

8АГА1Учз£шмр змагань Hsnlarnggaiim  унй£в?.у w m mmxumrfim m  .'.aafesfc
env агшаи

Це Положення є офіційним запрошенням для участі у змаганнях.

- Во.™*имиРОвич -  096-4130489 09’ .я - п ^ ™  ---------
люсаренко Серпй Сергійович - 063- 0540387 6405008


