
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 
Від 17.03.2015 р.                                                                                                                  № 50                    

 м. Бурштин                                                                                              

 

 

Про організацію підготовки та 

проведення в 2015 році 

спортивних змагань в м.Бурштин 

серед навчальних закладів  

 

 

Згідно Закону України «Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки 

України № 486 від 21.07.2003 року «Про систему організації фізкультурно-

оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, 

професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах», з метою 

популяризації фізичної культури та спорту серед молоді, формування 

здорового способу життя, заохочення до занять спортом, збільшення рухової 

активності дітей, виявлення кращих шкільних команд міста. 

 

  1. Відділу освіти та науки (Тутці М.О.) та відділу у справах молоді і 

спорту (Олексин Г.М.): 

- організувати та провести спортивні змагання в м.Бурштин серед 

навчальних закладів; 

 

- забезпечити організацію підготовки і проведення спортивних змагань 

в м.Бурштин серед навчальних закладів ; 

 

- затвердити склад головних суддів та календар змагань (додаток№1); 

 

2) Фінансовому відділу виділити кошти в сумі 5 000 (п’ять тисяч 

гривень); 

 



 3. Головному бухгалтеру Бурштинської міської ради Федунків І.М.  

провести оплату витрат на суму 5 000 грн. (п'ять тисяч гривень 00 

копійок) на організацію підготовки, проведення та нагородження 

команд переможців і призерів спортивних змагань серед навчальних 

закладів; 

 

4. Організаційному відділу(Кравчишин О.Я.) забезпечити висвітлення 

інформації щодо проведених заходів на офіційному сайті міської ради 

та в газеті «Бурштинський вісник»; 

 

 5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Козар М.С. 

 

 

 

Міський голова                                                                        Курляк П.І. 

                                                                                      

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено 

розпорядження  

міського голови 

від 17.03.2015 р.№___ 

 

 

Склад  

головних суддів  

 

1.Настільний теніс                                                                                      -Полозяк Б.В. 

2.Шахи                                                                                                         -Полозяк Б.В. 

3.Шашки                                                                                                      -Полозяк Б.В. 

4.Баскетбол (дівчата)                                                                                  - Маковій Г.Б. 

5. Баскетбол (юнаки)                                                                                  - Куп’як П.І. 

6. Плавання                                                                                                  -Кохан О.С. 

7. Футбол                                                                                                      -Кучер М.С. 

8. Волейбол (дівчата)                                                                                  -Федунь О.І. 

9.Волейбол (юнаки)                                                                                    -Куций М.В. 

10.Легка атлетика                                                                                        -Федунь О.І. 

 

 

Календар змагань 

 
№ 

з/п 

Вид спорту  Кількість 

учасників 

Термін 

проведення 

Місце 

проведення 

1. Теніс настільний 3*2 18.03 БСШ №2 

2. Шахи 2*2 25.03 Гімназія 

3. Шашки 2*2 26.03 Гімназія 

4. Баскетбол (дівчата)  10 01.04 БСШ №2 

5. Баскетбол (юнаки) 10 08.04 БСШ №2 

6. Плавання 5*5 16.04 Плавбасейн 

7. Футбол 10 21.04 «Енергетик» 

8. Волейбол (дічата) 10 29.04 БСШ №3 

9. Волейбол (юнаки) 10 06.05 БСШ №3 

10. Легка атлетика 5*5 13.05 «Енергетик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


