
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА І<иївськоl ОБЛАСТІ 
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г 

Про забезпечення безкоштовного проведеННJI 
навчально - тренувальних занять вихованців 

ДК?СШ управління освіти Броварської міської ради 
у ФІЗКУЛЬТУРНО - оздоровчому закладі 
"Плавальний басейн "Купава" 

з метою якісного проведення навчально - тренувальних занять 
вихованців ДЮСШ управління освіти Броварської міської ради, популяризації 
та залучення МОЛОДІ м. Бровари до занять фізичною культурою та спортом та 
керуючись ст. ст. 25, 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Украіні" та враховуючи рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань 
Броварська міська рада ' 

ВИРІШИЛА: 

1. Забезпечити безкоштовні навчально - тренувальні зawnтя вихованців 
дитячо - юнацької спортивної школи управління освіти у фізкультурно -
оздоровчому закладі "ІІлавальний басейн "Купава" до завершення 
реконструкції плавального басейну "Лідер". 

2. Директору ДlПячо· - юнацької спортивної школи управління освіти 
Постоmoку В.М. ДО 25.08.06 р. надати директору фізкультурно - оздоровчого 
закладу "Плавальний басейн "Купава" Прокопенко Р.В. розклад занять 
відділеННJI плавання список вихованців та відповідальних тренерів. 

3. Директору фізкультурно - оздоровчого закладу "ІІлавальиий .басеЙН 
&сКупава" Прокопенко Р.В., при формуванні графіку роботи передбачити час 
ДJIJI провед.еНWI навчально - треНувальних занять згідно наданого розкладу 
занять. 

4. Контроль за виконання ~ 
міського голови Шестопал Л.П. * ~ і-- о і 
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Міський голова ~ 

покласти на заступника 

В.О. Антоненко 
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ПОДАННЯ: 

. . , 
начальник ВІДДШУ 

фізичної культури і спорту П.І. Лавер 

ПОГОДЖЕНО: 

секретар міської ради І.В.Сапожко 

виконуючий обов'язки заступника . ... 
МІСЬКОГО голови - керуючии справамп:J // 
виконкому ~~ 
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начальник ЮРИДИЧНОГО ВІДДШУ ~ с:і ІГ Л о о авер 

начальник загалЬНОГО ВІДДІЛУ 

·w '.. •• 
голова ПОCnИНО-ДІЮЧОI деnyraТСЬКОl 

комісії з гуманітарних питань ~=--c~j~~""'''_'1 

·u ••• •• 
голова поспино - ДlЮЧОI депугатсько 
комісії з питань комунальної власно 
та приватизації 
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Н.Іо Гнатюк 

А.В. Кривонос 

.А.Пелех 
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