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УКРАЇНА
Воловецька селищна рада
Закарпатської області

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
    
 від 23 серпня 2012 року                 № 113                                   смт. Воловець
                  
Про затвердження «Програми проведення Європейського тижня мобільності в смт. Воловець у вересні 2012 року»

Враховуючи підписання Хартії про участь населених пунктів Воловецької селищної ради в проведенні Європейського тижня мобільності 2012 року та згідно ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком Воловецької селищної ради вирішив:

	Провести Європейський тиждень мобільності на території населених пунктів Воловецької селищної ради.


	Затвердити «Програму проведення Європейського тижня мобільності в смт. Воловець у вересні 2012 року».


	Звернутися до ДАІ з приводу забезпечення безпеки проведення заходів тижня мобільності.


	Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови виконкому селищної ради.


Секретар селищної ради                                         О.М. Карпишинець











ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконкому
Воловецької селищної ради
№ 113 від 23.08.2012 року
__________ Панасович В.В.

Програма
Проведення Європейського тижня мобільності 
в смт. Воловець у вересні 2012 року

День перший - 16 вересня 2012 року (неділя)
Заходи
Час проведення
Місце проведеня
Учасники
Відповідальні
Велопробіг з метою пропагування мобільності
Збір 09.00 
Старт 10.00 

смт.Воловець- смт.Ждинієво-смт.Воловець.
Мобільні групи
Виконком Воловецької с/р, ДАЇ
День другий - 17 вересня 2012 року (понеділок)
Круглий стіл на тему
ЄТМ: «Пропагування альтернативної мобільності, здорових та екологічно безпечних способів пересування, розвиток вело руху та вело туризму у Воловці»
Поч. 14.00 
Питання для обговорення:
1. ЄТМ-шлях до здорового та екологічно чистого Воловця.
2. Безпека пішоходів та велосипедистів як учасників дорожнього руху в селищі. 
3. Велосипед- екологічно безпечний та здоровий спосіб пересування.
4. Стан, проблеми та перспективи розвитку вело руху в Воловці.
Воловецька с/р (зал засідань)
Представники ДНЗ, ЗОШ, 
ЦПРДТ
Виконком Воловецької с/р
День третій - 18 вересня 2012 року (вівторок) 
К-рс дитячого малюнку на асфальті на тему екологічно безпечного та здорового способу пересування «Велосипед у моєму житті»
Початок о 14.00 год.

Воловець вул.Пушкіна, вул.Фабрична 
Школярі, вихованці ЦПРДТ, школи мистецтв 
ЦПРДТ,
школа мистецтв, Виконком Воловецької с/р
День четвертий - 19 вересня 2012 року (середа)
Велозмагання в ДНЗ Воловецької с/р
Початок о 11.00 год.

ДНЗ №4

ДНЗ, Виконком Воловецької с/р
День п’ятий - 20 вересня 2012 року (четвер)
Анкетування громадян.
Вимірювання тиску.
З 10.00 год по 15.00 год
Воловець вул.Карпатська
Жителі селища.
ЦРЛ, Виконком Воловецької с/р
День шостий - 21 вересня 2012 року (пятниця)
Походи в гори 
З 09.00 год по 17.00 год
Воловець – г.Плай,
Воловець – г.Темнатик,
Вихованці ЦПРДТ
Відділ туАсоціація «Шипот», Виконком Воловецької с/р
День сьомий - 22 вересня 2012 року (субота)
День без автомобіля
З 08.00 год по 20.00 год
Воловець
водії
Виконком Воловецької с/р


