
 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
від_______________ №_______ 
 

м. Олександрія 
 
Про проведення у місті 
Олімпійського дня 
 

Відповідно до пп. 3 п. б) ч. 1 ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», з метою якісної організації та проведення Олімпійського дня в місті, підтримки 
фізичної культури і спорту, як важливого чинника утвердження здорового способу життя 
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити план заходів щодо проведення у місті Олімпійського дня (додається). 
 
2. Начальнику Олександрійського районного відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Кіровоградській області Хвостову В.О. забезпечити охорону 
громадського порядку, супровід учасників легкоатлетичного пробігу та безпеку дорожнього 
руху під час проведення заходу. 

 
3. Начальнику управління охорони здоров’я міської ради Сакарі Т.В. забезпечити 

чергування медичного персоналу під час проведення заходу. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Чемирис І.А. 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 

 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 



 

Додаток  
до рішення виконавчого комітету 
від ___________________ № ____ 

План 
заходів щодо проведення в місті Олімпіського дня 

№ 
з/п 

Назва заходу Дата і час 
проведення 

Місце 
проведення 

Відповідальні за 
проведення 

1 2 3 4 5 
1. Урочистості з нагоди 

проведення в місті 
Олімпійського дня 

23.06.2021 
з 10.00 до 

11.30 

пл. Соборна Відділ молоді та спорту 
міської ради 

 
Управління культури і 
туризму міської ради 

2. Легкоатлетичний пробіг 
 

23.06.2021 
з 10.15  

до 10.45 

пл.Соборна-
просп.Соборний-
пл.Покровська-

просп.Соборний-
пл.Соборна 

Відділ молоді та спорту 
міської ради 

 

3. Олімпійська руханка 
серед вихованців закладів 
дошкільної освіти 

23.06.2021 
з 10.15  

до 10.30 

пл.Соборна Відділ молоді та спорту 
міської ради 

 
Управління освіти 

міської ради 
4. Показові виступи 

відділень комунального 
закладу «Дитячо-юнацька 
спортивна школа №2» 

23.06.2021 
з 10.45  

до 11.15 

пл.Соборна Відділ молоді та спорту 
міської ради 

 
Управління освіти 

міської ради 
5. Забезпечення охорони 

громадського порядку, 
супровід учасників 
легкоатлетичного пробігу 
та безпеку дорожнього 
руху під час проведення 
заходу 

23.06.2021 
з 10.00 

 до 11.30 

пл.Соборна-
пр.Соборний-

пл.Покровська-
пр.Соборний-
пл.Соборна 

Олександрійський 
районний відділ поліції 
Головного управління 
Національної поліції в 

Кіровоградській області 

6. Забезпечення чергування 
медичного персоналу під 
час проведення заходу 

23.06.2021 
з 10.00 до 

11.30 

пл. Соборна Управління охорони 
здоров'я міської ради 

7. Висвітлення в засобах 
масової інформації плану 
підготовки та проведення 
заходу 
 

  Управління 
інформаційної політики 

та цифрової 
трансформації міської 

ради 
 

 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ 


