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Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ
від
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м. Бурштин

№

Про створення координаційної ради
з питань оздоровлення дітей, реалізації
молодіжної політики та розвитку фізичної
культури і спорту

З метою постійного вдосконалення державної молодіжної політики,
оздоровлення дітей, розвитку фізичної культури і спорту та забезпечення
узгодженості дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, молодіжних та спортивних
громадських організацій, керуючись п.20 част.4 ст.42 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»:
1. Створити координаційну раду з питань оздоровлення дітей,
реалізації молодіжної політики, розвитку фізичної культури і спорту (далі Координаційна рада).
2. Затвердити склад Координаційної ради (додається).
3. Затвердити Положення про координаційну раду з питань
оздоровлення дітей, реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної
культури і спорту (додається).
* 4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника міського голови з гуманітарних питань М.С. Козар.

Секретар ради

К.М. Соронович

Затверджено
розпорядження
міського голови
від Ур . о s ,
(С~

№

СКЛАД
координаційної ради з питань оздоровлення дітей, реалізації молодіжної
політики та розвитку фізичної культури і спорту
-заступник міського голови,
I .Козар М.С.
голова Координаційної ради.
-начальник відділу у справах молоді і спорту,
2.0лексин Г.М.
заступник голови Координаційної ради,
-головний спеціаліст відділу у справах молоді і
3.Дейсак О.Ф.
спорту, секретар Координаційної ради.
Члени Координаційної ради:
-начальник організаційного відділу.
4.Кравчишин О.Я.
-начальник відділу освіти і науки.
5.Тутка М.О.
-начальник відділу культури, туризму і зовнішніх
6.Степась Ю.С.
зв’язків.
-декан Бурштинського деканату Івано-Франківської
7. о. Дмитро
єпархії УГКЦ(за згодою).
8.с.Фаріна Марія Сліз -матінка Монастиря Святої Софії Премудрості
Божої (за згодою).
-сестра Монастиря Святої Софії Премудрості
9.с.Марія Одигітрія
Божої(за згодою).
Клейнота
-заступник головного лікаря центральної міської
10.Савчин О.М.
лікарні(за згодою).
-начальник Бурштинського відділення УМВС(за
II .Климишин М.Р.
згодою).
-голова профкому Бу ТЕС(за згодою).
12.Столяр І.В.
-заступник начальника КСС профкому БуТЕС (за
13.Горбата Л.Р.
згодою).
-директор ПК «Прометей»(за згодою).
Н.Ш евчук Р.І.
-засновник велоклубу «Boston Віке»(за згодою),
15.3арівний І .Я.
-голова осередку Молодіжного Націоналістичного
16.Горлатий Ю.Я.
Конгресу(за згодою).
-голова Бурштинського осередку «Молода Просвіта»
17.Грицюк В.
(за згодою).
-керівник СК «Воїн»(за згодою).
18.Прокопів В.
-тренер ФК «Енергетик»(за згодою).
19.Рудницький В.
-директор ДЮСШ з веслування на байдарках і
20.Маковій В.Д.
каное(за згодою).
-голова студради Бурштинського енергетичного
21.Рябко Б.І.
коледжу ІФНТУНІ(за згодою)

Затверджено
розпорядження
міського голови
від %0. е’ з ,

№ £¥

ПОЛОЖЕННЯ
про координаційну раду з питань оздоровлення дітей, реалізації
молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту
1.Загальні положення
1.1.Це положення визначає завдання, функції та порядок діяльності
координаційної ради з питань оздоровлення дітей, реалізації молодіжної
політики, розвитку фізичної культури і спорту (далі-Координаційна рада).
1^.Координаційна рада є координуючим та консультативно-дорадчим
органом, покликаним сприяти постійному удосконаленню державної
молодіжної політики, оздоровленню дітей, розвитку фізичної культури і
спорту у місті, узгодженості дій органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ, громадських молодіжних та спортивних організацій у
вирішенні питань, пов’язаних з участю молоді в усіх сферах суспільного
життя.
1.3.Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією та
законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України
та постановами Верховної Ради України, розпорядженнями голови обласної
державної адміністрації, міського голови, рішеннями міської ради,
виконавчого комітету та цим Положенням.
2,Основні завдання Координаційної ради
2.1. Основними завданнями Координаційної ради є:
- сприяння ефективній реалізації державної молодіжної політики;
- розгляд питань, які потребують міжгалузевої узгодженої співпраці
щодо оздоровлення дітей, реалізації державної молодіжної політики і заходів
з патріотичного виховання молоді;
- сприяння громадській активності молоді, розвитку молодіжного
громадського і волонтерського руху;
- сприяння створенню необхідних умов для творчого, інтелектуального
і фізичного розвитку молоді, формування патріотизму;
інформування громадськості про стан реалізації державної
молодіжної політики, патріотичного виховання молоді,оздоровлення дітей,
розвиток фізичної культури і спорту в місті.
2.2. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

- координує діяльність підприємств, закладів, установ і організацій
міста з питань реалізації державної молодіжної політики, оздоровлення дітей;
- налагоджує взаємодію органів місцевого самоврядування,
громадських організацій з питань планування і проведення роботи з молоддю
та з питань розвитку фізичної культури і спорту.
*

- розглядає пропозиції, інформаційні та інші матеріали підприємств,
установ, закладів і організацій, а також громадян міста, що належать до її
компетенції;
- розробляє пропозиції щодо фінансування заходів і проектів з питань
молодіжної політики і патріотичного виховання;
- сприяє проведенню інформаційно-аналітичної та методичної роботи,
спрямованої на відродження національних традицій та впровадження
передового досвіду щодо підвищення ролі молоді у суспільному житті,
ведення пропаганди патріотичних цінностей в засобах масової інформації і
через соціальну рекламу;
- сприяє створенню необхідних умов для широкого залучення молоді
до занять фізичною культурою і спортом, збільшенню інвестицій у
реалізацію молодіжних та спортивних програм;
- сприяє поширенню різних форм роботи з молоддю.
3. Права Координаційної ради
3.1. Координаційна рада під час виконання покладених на неї завдань
взаємодіє з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування,
підприємствами, закладами, установами і організаціями міста, незалежно від
форми власності.
3.2. Координаційна рада має право:
- утворювати, у разі потреби, тимчасові експертні та робочі групи з
різних аспектів молодіжної політики, оздоровлення дітей, розвитку фізичної
культури і спорту у місті, залучати до участі у них представників органів
виконавчої влади, підприємств, установ міста, громадських організацій (за
погодженням з їх керівниками).
- надавати підприємствам, закладам, установам і організаціям,
незалежно від форми власності, доручення з виконання законів України,
постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови міської ради,
рішень міської ради і виконавчого комітету щодо оздоровлення дітей,
реалізації державної молодіжної політики та розвитку фізичної культури і
спорту у місті;

- одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів
міської ради, громадських організацій, закладів, установ, підприємств,
незалежно від підпорядкування та форм власності, інформацію, що належить
до компетенції Координаційної ради;
- заслуховувати на своїх засіданнях керівників місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ,закладів, організацій з питань, що
належать до компетенції Координаційної ради;
- організовувати проведення конференцій, нарад, семінарів з питань,
пов’язаних із життєдіяльністю молоді та участю її в усіх сферах життя
суспільства і держави на рівні міста.
4. Склад Координаційної ради
4.1. Координаційну раду очолює заступник голови міської ради з
гуманітарних питань (далі - Голова). Його заступником є начальник відділу у
справах молоді і спорту міської ради.
4.2. До складу Координаційної ради входять: Голова, заступник
Голови, секретар та її члени. До складу Координаційної ради можуть входити
представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування,
підприємств, закладів, установ, громадських організацій, учнівської та
студентської молоді міста.
4.3. Склад Координаційної ради затверджується розпорядженням
голови міської ради. Голова,заступник, секретар, члени Координаційної ради
працюють на громадських засадах.
4.4 Голова Координаційної ради відповідно до повноважень:
- скликає засідання ради і головує на її засіданнях;
- погоджує порядок денний ради, дає доручення членам ради;
- підписує протоколи засідань Координаційної ради.
4.5. Заступник голови Координаційної ради виконує обов’язки Голови
у разі його відсутності.
4.6. Секретар Координаційної ради:
- здійснює оформлення документів щодо роботи Координаційної ради;
- повідомляє про час, місце і порядок денний засідання Координаційної ради
членів Координаційної ради, запрошених осіб.
- підписує протоколи засідань.
4.6. Члени Координаційної ради зобов'язані:
- брати участь у роботі Координаційної ради;
- бути особисто присутніми на засіданнях Координаційної ради;
- виконувати доручення Голови Координаційної ради або заступника Голови,
у разі відсутності Голови Координаційної ради.
4.7. Члени Координаціної ради мають право:
- вносити пропозиції на розгляд на засіданнях Координаційної ради з питань,
що належать до її компетенції;
- брати участь в обговоренні питань порядку денного засідання
Координаційної ради;

- вивчати матеріали, подані на розгляд Координаційної ради;
- брати участь у прийнятті рішень ради шляхом голосування;
- висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді як
додатку до протоколу засідання ради.
5. Діяльність Координаційної ради
5.1. Координаційна рада здійснює роботу відповідно до плану роботи
та в разі потреби.
5.2. Підготовка матеріалів на розгляд Координаційної ради
здійснюється секретарем ради, її членами або іншими відповідальними
особами за дорученням Голови Координаційної ради.
5.3. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, які
проводяться не рідше, ніж один раз у квартал. Засіданням керує Голова, а у
разі його відсутності - заступник Голови Координаційної ради. Для участі в
засіданнях Координаційної ради можуть запрошуватись посадові особи,
керівники підприємств, установ та організацій міста, незалежно від форми
власності, члени громадських організацій, ініціативних груп та інші особи.
5.4. Дата проведення засідання та порядок денний повідомляється
членам Ради не пізніше, ніж за тиждень до проведення засідання.
5.5. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менше
половини членів Координаційної ради.
5.6. Рішення приймається відкритим голосуванням, простою більшістю
голосів присутніх на засіданні членів Координаційної ради. У разі рівного
розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
5.7. Рішення Координаційної ради оформляються у вигляді протоколів і
підписуються Головою та секретарем.
5.6. Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер
5.7. Координаційна рада систематично інформує громадськість про
прийняті рішення і свою діяльність.
5.8. Організаційне забезпечення діяльності Координаційної ради
здійснює відділ у справах молоді і спорту міської ради.

