УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 09.04.2021

м. Бурштин

№ 192

Про організацію та проведення
16 Всеукраїнської акції
«Серце до Серця» «Здорові немовлята!»
Відповідно до Законом України «Про волонтерську діяльність», на виконання листів
Національної соціальної служби України від 03.03.2021 № 0000-030102-5/2114 «Про
підтримку соціального проекту», Івано-Франківської обласної державної адміністрації ІваноФранківського обласного центру соціальних служб від 04.03.2021 №01-24/83 з метою якісної
підготовки та проведення 16 Всеукраїнської акції «Серце до Серця» - «Здорові немовлята!», з
метою придбання неотологічного медичного обладнання для дитячих відділень лікарень та
пологових будинків України, яка проходитиме з 1 квітня по 30 вересня 2021 року в
Бурштинській міській територіальній громаді:
1. Затвердити склад організаційного комітету з проведення акції із залученням
підрозділів міської ради, дітей та молоді, громадських організацій, засобів масової інформації
(додається).
2. Затвердити план заходів та організації проведення акції в міській територіальній
громаді (додається).
3. Відділу у справах сім’ї, гендерної політики молоді та спорту (Марії Козар)
забезпечити координацію роботи з підготовки та проведення акції в Бурштинській міській
територіальній громаді.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів Володимира Чуйка.

Міський голова

Василь Андрієшин

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від 09.04.2021 № 192

Склад оргкомітету підготовки та проведення 16 Всеукраїнської акції
«Серце до Серця» - «Здорові немовлята!»
1. Володимир Чуйко - голова оргкомітету, заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів.
2. Галина Олексин – секретар організаційного комітету, головний спеціаліст відділу у
справах сім’ї, гендерної політики молоді та спорту.
3. Марія Козар - начальник відділу у справах сім’ї, гендерної політики молоді та спорту.
4. Іванна Томин – начальник відділу освіти і науки.
5. Тетяна Зорій – начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків
6. Світлана Коцур – начальник відділу соціального захисту населення.
7. Світлана Козар – начальник служби у справах дітей.
8. Оксана Савчин - головний лікар комунального некомерційного підприємства
«Бурштинський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги».
9. Олександр Іваськевич – голова ГО «Молода Просвіта м. Бурштин».
10. о. Дмитро Шмігель – декан Бурштинського деканату (за згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від 09.04.2021 № 192

План заходів
проведення благодійної акції
Серце до Серця» - «Здорові немовлята!»
1. Проведення благодійної ярмарки в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах, в
рамках акції «Серце до серця».
2. Організувати благодійний пробіг на дистанцію 3 км., з метою зібрання коштів.
3. Провести виставку-продаж виробів ручної роботи з метою підтримання даної акції.
4. Звернутися до підприємців міста з проханням підтримати дану акцію.
5.

Розмістити

інформацію щодо проведення акції на території міста на офіційному

сайті Бурштинської міської ради та на сторінках соціальних мереж.

