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УКРАЇНА 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

06 вересня 2021 року                                                                                      № 195 

с.Лука-Мелешківська 

 
Про відзначення Дня фізичної культури і спорту 

 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Указу Президента України від 29 червня 1994 року № 340/94 «Про День 

фізичної культури і спорту», розпорядження голови Вінницької обласної 

державної адміністрації від 01.09.2021 року № 646 «Про відзначення Дня 

фізичної культури і спорту» та з метою відзначення на території Лука-

Мелешківської територіальної громади Дня фізичної культури і спорту: 

 

1. Затвердити план заходів з підготовки та проведення на території Лука-

Мелешківської територіальної громади Дня фізичної культури і спорту, що 

додаються. 

 

2. Рекомендувати керівникам підприємств та організацій громади 

організувати святкові зустрічі з фізкультурно-спортивним активом, нагородити 

кращих працівників - спортсменів. 

 

3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на 

відділ освіти та культури Маціпуру Л.П., про виконання запланованих заходів 

проінформувати Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної 

державної адміністрації до 24 вересня 2021 року. 

 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бондарчук Е.О.. 

 

 

     Сільський голова               Богдан АВГУСТОВИЧ 

 

 



1 

 

Додаток  

до розпорядження сільського голови 

№ 195 від 06.09.2021 року 

 

 
План заходів  

з підготовки та проведення на території  
Лука-Мелешківської територіальної громади  

Дня фізичної культури і спорту 
 

1. Організувати: 
 
1) проведення у навчальних закладах усіх типів та форм власності, у місцях 

відпочинку населення спортивних свят та фізкультурно-оздоровчих заходів. 
 

Відділ освіти та культури сільської ради 
06–12 вересня 2021 року; 
 

2) зустрічі дітей та молоді з видатними спортсменами, тренерами, 
фахівцями та ветеранами фізкультурно-спортивного руху. 

 
Відділ освіти та культури сільської ради 
06–12 вересня 2021 року; 

 
3) медичний супровід спортивно-масових заходів. 

 
КНП «ЦПМСД» Лука-Мелешківської 
сільської ради 
Постійно. 

2. Забезпечити: 
 
1) організацію та проведення Олімпійського тижня. 
 

Відділ освіти та культури сільської ради 
06–12 вересня 2021 року; 

 
2) висвітлення на офіційному веб-сайті сільської ради, у соціальних 

мережах заходів, що проводяться в громаді з нагоди відзначення Дня фізичної 
культури і спорту. 

 
Прес-секретар сільської ради 
06–12 вересня 2021 року; 
 

3) охорону публічної безпеки та порядку під час проведення заходів до Дня 
фізичної культури та спорту 

Дільничний офіцер поліції 
Вересень 2021 року. 
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3. Провести: 
 
1) Олімпійський урок. 

Відділ освіти та культури сільської ради 
06–12 вересня 2021 року; 
 

2) спортивні заходи до Дня фізичної культури і спорту на спортивних 
об’єктах  громади. 

 
Відділ освіти та культури сільської ради  
Старости старостинських округів 
06–12 вересня 2021 року. 
 

 


