УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 19.09.2019р.

м. Бурштин

№ 581

Про проведення міського легкоатлетичного заходу
«Бурштинська 10 – 2019»
Керуючись ст. 42, ст. 59 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»
відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», «Про затвердження міської
цільової соціальної програми “Розвитку фізичної культури і спорту м. Бурштин та с. Вигівка на
2018-2021 роки», з метою проведення спортивного легкоатлетичного заходу «Бурштинська 10 –
2019» та популяризації здорового способу життя серед мешканців м. Бурштин та с. Вигівка
залучення широких верств населення до регулярних занять фізичною культурою та спортом:
1. Створити оргкомітет по проведенню міського спортивного заходу «Бурштинська 10 –
2019» (додається).
2. Відділу у справах молоді і спорту (Козар М. С.) провести 29 вересня 2019 року
спортивний легкоатлетичний захід «Бурштинська’10 – 2019».
3. Відділу освіти та науки ( Томин І. С.) забезпечити інформування учнів старших класів в
загальноосвітніх навчальних закладах міста.
4. Організаційному відділу (Александрів О.Я.) забезпечити висвітлення інформації про
проведення даного заходу в засобах масової інформації та на сайті міської ради.
5. Комунальній організації «Бурштинська центральна міська лікарня»
(Сопільняк С.М.)
забезпечити медичний супровід
під час проведення спортивного заходу забіг
«Бурштинська 10 - 2019», який розпочнеться 29.09.2019р. о 12: 00 год. площа Героїв УПА
(орієнтована довжина маршруту 10 км.).
6. Відділу кадрів (Фітак І.П.) надати відгул для Козар М.С., Олексин Г.М., Шкарпович М.В.,
Іваськевич О., Александрів О.Я., за відпрацьований час у вихідний день.
7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Кицелу Н.Ю.

Міський голова

Р. О. Джура

додаток
СКЛАД
Оргкомітету щодо проведення міського легкоатлетичного заходу «Бурштинська 10 –
2019»
1.Кицела Н.Ю.
-заступник міського голови,
голова оргкомітету.
2.Козар М.С.
-начальник відділу у справах молоді і спорту,
заступник голови оргкомітету.
3.Александрів О.Я.
-начальник організаційного відділу,
секретар оргкомітету.
Члени оргкомітету:
4.Томин І.С.
5.Олексин Г.М.
5.Шкарпович М.В..
6.Іваськевич О.
6.Гудзь Н.
7.Редькін С.
8.Горбата Л.Р.
9.Боринець А.
10.Шаган О. В.
11.Торган Р.
15.Зарівний І.Я.

-начальник відділу освіти і науки
-головний спеціаліст відділу у справах молоді і спорту.
- провідний спеціаліст відділу молоді і спорту
-спеціаліст з надзвичайних ситуацій
-менеджер проектів ДТЕК (за згодою).
-голова Молодіжної ради м.Бурштин (за згодою).
заступник начальника КСС ДТЕК БуТЕС (за згодою).
-заступник начальника КСС ДТЕК БуТЕС (за згодою).
- голова правління АМЕР Прикарпаття О.В. (за згодою).
- вчитель фізкультури Бурштинської гімназії (за згодою).
-засновник велоклубу «Boston Bike»(за згодою).

