
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

Від  13.09.2022                                           м. Бурштин                                                        № 417 

 

 
Про проведення легкоатлетичного заходу 

«Бурштинська10 – 2022 «Шаную воїнів, біжу за Героїв України» 

 

Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відповідно до 

рішення міської ради від 11.12.2020р. №26/2-20 «Про затвердження програми “Розвитку фізичної 

культури і спорту Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки та рішення 

Бурштинської міської ради від 24 грудня 2021 року №01/25-21  «Про бюджет Бурштинської 

міської територіальної громади на 2022 рік», з метою проведення спортивного легкоатлетичного 

заходу «Бурштинська 10 – 2022» та популяризації здорового способу життя  серед мешканців 

Бурштинської територіальної громади, залучення до регулярних занять фізичною культурою та 

спортом:  

 

1.Створити оргкомітет по  проведенню спортивного заходу «Бурштинська10 – 2022» 

(додається). 

2.Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту (Марія Козар) провести 24 вересня 2022 року 

спортивний легкоатлетичний захід «Бурштинська10 – 2022 «Шаную воїнів, біжу за Героїв 

України». 

3.Відділу цифрової трансформації та інформаційної політики (Орися Перепічка) забезпечити 

висвітлення інформації про проведення даного заходу в засобах масової інформації та на сайті 

міської ради. 

4.КНП “Бурштинська центральна міська лікарня” (Володимир Василик) забезпечити 

медичний супровід під час проведення спортивного заходу забіг «Бурштинська10 – 2022 «Шаную 

воїнів, біжу за Героїв України», який розпочнеться 24.09.2022р. о 10:30 год. на площі Героїв УПА. 

5.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів Володимира Чуйка. 

 

 

 

 

Міський  голова                                                                                         Василь АНДРІЄШИН 
 

 

 

 

 



Додаток  

до розпорядження міського голови 

від  13.09.2022 року № 417 

 

 

 

 

Склад оргкомітету підготовки та проведення легкоатлетичного заходу 

«Бурштинська10 – 2022 «Шаную воїнів, біжу за Героїв України» 

 

 

 

1. Володимир Чуйко - Голова оргкомітету, заступник міського голови  з питань діяльності 

виконавчих органів. 

2. Галина Олексин– секретар організаційного комітету, завідувач сектору сім’ї відділу у 

справах сім’ї, молоді та спорту.  

3. Марія Козар.-  начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту. 

4. Віталій Матешко – президент федерації легкої атлетики Івано-Франківської області. 

5. Леся Горбата – представник від комбінату спортивних споруд (за згодою). 

6. Володимир Білоус – голова ГО «Молода Просвіта» (за згодою). 

7. Богдан Ковальчук – член студенської ради  (за згодою). 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                     Надія КИЦЕЛА 


