УКРАЇНА

Львівська область
м.Самбір

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
від

2013р. №

Про проведення заходу «Дні сталої енергії» у
м.Самборі 24-28 червня 2013р.

Керуючись п.20 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою виконання зобов’язань, передбачених Угодою мерів, рішення
сесії Самбірської міської ради №4 від 27 листопада 2012 року та проведення заходу
«Дні сталої енергії»:
1. Створити та затвердити оргкомітет з проведення заходу «Дні сталої
енергії», згідно з додатком 1.
2. Затвердити план заходів з проведення «Днів сталої енергії», згідно з
додатком 2.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського
голови Ю. Леськіва.

Міський голова

Тарас Копиляк

ЗАВІЗУВАЛИ:
Заст.начальника відділу розвитку економіки,
підприємництва, торгівлі та інвестицій

Л.Компанієць

Начальник відділу забезпечення
діяльності виконкому

С.Кункевич

Начальник юридичного відділу

Р.Пицик

Керуючий справами
виконавчого комітету

М.Заріцький

Розсилка:
1. Голова комісії
2. Секретар комісії

Додаток 1
до розпорядження міського голови
від _____ ____________№________

СКЛАД
оргкомітету з підготовки заходу «Дні сталої енергії»
Ю.Леськів
П.Андрущенко

заступник міського голови,
голова робочої групи;
головний спеціаліст відділу організаційної роботи та з питань
внутрішньої політики, екретар робочої групи;

Члени робочої групи:
Н.Юзв'як

начальник відділу освіти;

Н.Кутельмах

начальник відділ у справах молоді та спорту

В.Яцковський

заступник начальника відділу у справах молоді та спорту;

О.Фур

головний спеціаліст відділу розвитку економіки,
підприємництва, торгівлі та інвестицій;

О. Шиманська

редактор газети «Новини Самбора»;

О. Коваль
О.Фарович

Керуючий справами
виконавчого комітету

директор радіо «Поступ»;
начальник відділу культури;

Мирон Заріцький

Додаток 2
до розпорядження міського голови
від _____ ____________№________

Заходи
з підготовки та проведення в м. Самборі «Днів сталої енергії»
1. Провести в м. Самборі «Днів сталої енергії» 24-28 червня, запросити
депутатів обласної та міської рад, керівників підприємств, установ, організацій
міста.
Відділ культури
Відділ організаційної роботи та
з питань внутрішньої політики
Відділ освіти
Відділ економіки,підприємництва,
торгівлі та інвестицій
Термін: 24-28 червня 2013р.
2. Забезпечити проведення заходів до «Дня сталої енергії» за участю аматорських,
художніх та учнівських колективів міста.
Відділ культури
Відділ освіти
Термін: 24-28 червня 2013р.
3. Забезпечити в засобах масової інформації опублікування та анонсування
матеріалів до«Дня сталої енергії».
Редакція газети « Новини Самбора»
Радіоредакція « Поступ»
Термін: червень 2013
4. Організувати малюнки на енерго- тематику/ Міський конкурс дитячої творчості
«Енергозбереження очима дітей»
Відділ освіти
Термін: 25 червня 2013р.
5. Організувати спортивні «веселі старти»
Відділ у справах молоді та спорту
Термін:26 червня 2013р.
6. Організувати велопробіг.
Відділ у справах молоді та спорту
Термін: 26 червня 2013р.
7. Концертна програма творчих колективів міста
Відділ культури
Термін: 27 червня 2013р.
8. Змагання з міні-футболу
Відділ у справах молоді та спорту
Термін:27 червня 2013р.
9. Провести танцювальне свято
Відділ культури
Відділ освіти
Термін: 25 червня 2013р.
10. Тематичні заняття у дошкільних навчальних закладах «Збережемо тепло у
наших домівках».
Відділ освіти
Термін: 26 червня 2013р.
Керуючий справами
виконавчого комітету

Мирон Заріцький

