Знам`янська міська рада Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Розпорядження
від 30 березня 2016 р.

№ 65

м. Знам’янка
Про проведення міського етапу
Всеукраїнського місячника
“Спорт для всіх – спільна турбота”
На виконання наказу начальника управління освіти, науки, молоді та спорту
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 25 березня 2016року № 234 «Про
організацію проведення в області Всеукраїнського місячника «Спорт для всіх – спільна
турбота», та з метою покращення умов для регулярних занять оздоровчою фізичною
культурою і масовим спортом різних соціальних та вікових груп населення, активізації
процесів будівництва, ремонту та облаштування спортивних майданчиків за місцем
проживання та в місцях масового відпочинку населення, керуючись ст.42 п.3 п/п 20 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”:
1.Провести з 1 по 30 квітня 2016 року міський етап Всеукраїнського місячника “Спорт для
всіх – спільна турбота ”.
2.Затвердити план заходів по проведенню міського етапу Всеукраїнського місячника “Спорт
для всіх – спільна турбота” ( додаток 1).
3. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення місячника (додаток 2).
4.Управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
сприяти проведенню міських заходів у рамках Всеукраїнського місячника “Спорт для всіх –
спільна
турбота”, взяти під особистий контроль участь у місячнику комунальних
підприємств міста та упорядкування територій спортивних майданчиків, що перебувають на
балансі КП ЗЖЕК 1.
5.Міському відділу освіти (начальник Грекова Л.А.) забезпечити дієвий контроль та
координацію роботи щодо якісної організації і проведення Місячника в навчальних закладах
міста.
6.Міському ЦСССДМ (директор Шевченко Н.В.), в рамках місячника, залучити волонтерів з
числа молоді міста до організації упорядкування дитячих майданчиків за місцем
проживання населення.
7.Міському відділу освіти (начальник Грекова Л.А.) та рекомендувати ПТУ № 12 (директор
Садієр В.Т.), Державному навчальному закладу Знам’янський професійний ліцей (директор
Смоляков С.А.) розробити плани проведення спортивно-масових заходів у рамках Місячника
і Всесвітнього дня здоров’я (7 квітня) та до 6 квітня направити їх на адресу відділу молоді та
спорту для узагальнення, за формою (додаток 4).
8.Зобов`язати управління містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства, відділ освіти (начальник Грекова Л.А.), та рекомендувати
ПТУ №12
(директор Садієр В.Т.), Державному навчальному закладу Знам’янський професійний ліцей
( директор Смоляков С.А.), Знам`янській територіальній профспілковій організації
залізничників та транспортних будівельників України, міським громадським організаціям
спортивного спрямування, забезпечити виконання даного розпорядження, за результатами
чого надати інформаційну довідку, фото та цифрові матеріали відділу молоді та спорту в
рамках визначених термінів: проміжну інформацію до 13, 20, 27, квітня та загальну до 5
травня 2016 року за формою (додаток 3).
9.Відділу молоді та спорту (начальник Ладожинська Р.А.) за результатами проведення
міського етапу Всеукраїнського місячника “Спорт для всіх – спільна турбота” надавати
проміжну інформацію до 14, 21, 28 квітня та узагальнену до 6 травня 2016 року на адресу

управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської ОДА, за встановленими
формами (додатки 3-4).
10.Редакції газети “Знам’янські вісті” (головний редактор Коленченко Н.І.) висвітлювати стан
виконання заходів.
11.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника міського
голови В.Загородню.

Міський голова

С.Філіпенко

ДОДАТОК 1
до розпорядження
міського голови
№ 65 від “ 30 ” березня 2016р.

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо проведення в місті
Всеукраїнського місячника “Спорт для всіх – спільна турбота”
№
п/п

Заходи

1.

Організувати та провести засідання організаційного
комітету на початку та по результатах проведення
міського етапу Всеукраїнського місячника “Спорт
для всіх-спільна турбота”
Провести інвентаризацію спортивних майданчиків
та визначити потреби щодо їх облаштування
Організувати проведення інформаційно-рекламної
кампанії серед установ, організацій та громадськості
міста, з метою залучення їх до участі у проведенні
заходів в рамках Всеукраїнського місячника “Спорт
для всіх-спільна турбота”
Організувати
проведення
спортивно-масових
заходів у рамках Всеукраїнського місячника “Спорт
для всіх-спільна турбота” та на відзначення
Всесвітнього дня здоров’я

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

Провести поточний ремонт та
територій спортивних майданчиків

Термін
виконання

2.04. та
29.04.
до 7.04.

1-6.04.

протягом
місяця
(за
окремим
планом)

упорядкування

Провести поточні ремонти майданчиків зі штучним
покриттям на території шкіл № 3, 6 та ДЮСШ
Провести інвентаризацію дитячих майданчиків,
розташованих на прибудинкових територіях і в
місцях масового відпочинку та визначити потреби
щодо їх облаштування.
Підготувати пакети документів, необхідних для
зняття з обліку спортивних майданчиків та споруд,
які не підлягають ремонту або демонтовані.
Забезпечити організаційні заходи по залученню
будинкових комітетів та ОСББ до облаштування
дитячих
спортивно-ігрових
майданчиків,
розташованих на прибудинкових теріторіях.

Перший заступник міського голови

1-30.04.

1-30.04.
до 20.04

до 20.04.
до 1.05

Відповідальні за виконання

Голова
міського
організаційного комітету,
відділ молоді та спорту
Відділ освіти, КП ЗЖЕК
№1
Відділ молоді та спорту,
редакція
газети
“Знам’янські вісті”
Відділ освіти, відділ молоді
та спорту, адміністрації
ПТУ № 12, Державному
навчальному
закладу
Знам’янський професійний
ліцей № 3, спільно із
зацікавленими установами
відділ освіти, КП ЗЖЕК
№1, адміністрації ПТУ №
12,
Державному
навчальному
закладу
Знам’янський професійний
ліцей
спільно
із
зацікавленими установами
відділ освіти
управління містобудування,
архітектури та житловокомунального господарства,
КП ЗЖЕК №1
Відділ молоді та спорту
Організаційний
відділ,
управління містобудування,
архітектури та житловокомунального господарства

В.Загородня

ДОДАТОК 2
до розпорядження
міського голови
№65 від “ 30 ” березня 2016р.

СКЛАД
міського організаційного комітету щодо проведення в місті Всеукраїнського місячника
“Спорт для всіх – спільна турбота”
Голова оргкомітету:
Загородня Валентина Григорівна

- перший заступник міського голови

Заступник голови оргкомітету:
Ладожинська Руслана Анатоліївна – начальник відділу молоді та спорту
Члени оргкомітету:
Гавришевський Євген Олександрович - директор Знам’янської ДЮСШ
Мурга Володимир Миколайович

- головний спеціаліст міського відділу освіти

Садієр Володимир Тимофійович

- директор ПТУ № 12 (за згодою)

Смоляков Сергій Анатолійович

- директор Державного навчального закладу
Знам’янський професійний ліцей (за згодою)

Сугарей Андрій Олегович

- головний спеціаліст відділу молоді та спорту

Шмалько Олексій Васильович

- завідуючий відділом учбово-спортивної роботи
Знам’янського регіону Одеської залізниці (за
згодою)

Перший заступник міського голови

В.Загородня

ДОДАТОК 3
до розпорядження
міського голови
№ 65 від “ 30/03/2016р.
ЗВІТ
про проведення Місячника в місті Знам’янка станом на „ ___”_____________ 2016 року

населення

фахівці фізичної культури

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

За місцем проживання

х

х

х

х

х

В місцях масового
відпочинку

х

х

х

х

х

У закладах освіти

х

х

х

х

х

Інші

х

х

х

х

х

Кількість майданчиків,
облаштованих
інформаційними стендами

позабюджетне

5

плакатів

бюджетне

4

оголошень

всього

3

Розповсюдже
но (тис.прим.)

у пресі

футбольні поля

2

Кількість повідомлень

на телебаченні

корти

1

Інформаційне забезпечення

на радіо

Тип майданчиків

з тренажерним обладнанням

Залучено осіб

спортивні (ігрові, комплексні)

Обсяги фінансування,
(тис.грн.)

всього

Кількість відремонтованих майданчиків
(од.)

Всього

До цифрових показників додаються фото матеріали та статті ( в електронному варіанті) про проведення заходів!!!
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ДОДАТОК 4
до розпорядження
міського голови
№ 65 від “ 30/03/ 2016р.

План
проведення спортивно-масових заходів в рамках Місячника і Всесвітнього дня здоров’я
№п/п

Назва заходу

«____» ___________ 2016р.

Кількість учасників

Дата, час і місце
проведення

__________________

Відповідальна особа,
контактний телефон

____________________________

