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СХВАЛЕНО
розпорядження голови
районної державної адміністрації
23 грудня 2014 року № 357

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення двадцять сьомої сесії
Куликівської районної ради
шостого скликання
від 27 березня 2015 року

ПРОГРАМА
РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
КУЛИКІВСЬКОГО РАЙОНУ
на 2015 – 2019 роки

смт Куликівка
2015 рік
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1. ПАСПОРТ
Програми
розвитку фізичної культури і спорту Куликівського району
на 2015-2019 роки
1.
2.

Ініціатор розроблення Програми
Дата, номер і назва документа органу
виконавчої влади про розроблення
Програми

3.

Розробник Програми

4.

Співрозробники Програми

5.

Відповідальний виконавець

6.

Учасники Програми

7.
8.

Термін реалізації Програми
Загальний орієнтований обсяг
фінансованих ресурсів, необхідних для
реалізації Програми, усього:

Районна державна адміністрація
Указ Президента України «Про
Національну доктрину розвитку
фізичної культури і спорту» №
1148/2004 від 28 вересня 2004 року,
Концепція Загальнодержавної
цільової соціальної програми
розвитку фізичної культури і спорту
на 2012-2016 роки, розпорядження
КМУ № 828-р від 31.08.2011 року.
Сектор у справах молоді та спорту
управління соціального захисту
населення районної державної
адміністрації
Відділ освіти районної державної
адміністрації,
Куликівська районна організація
Всеукраїнського фізкультурноспортивного товариства «Колос»
Сектор у справах молоді та спорту
управління соціального захисту
населення районної державної
адміністрації
Відділ освіти районної державної
адміністрації; Куликівська дитячоюнацька спортивна школа;
Куликівська районна організація
фізкультурно-спортивного товариства
«Колос»;
комунальний
заклад
«Куликівська центральна районна
лікарня» районної ради; виконкоми
селищної і сільських рад.
2015-2019 роки
236,0 тис. грн
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2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА
ПРОГРАМА
У Куликівському районі, як і в цілому по Україні, склалася критична
ситуація у сфері фізичної культури і спорту. Лише 13 відсотків населення
Куликівського району залучено до занять фізичною культурою і спортом.
Світовий досвід показує, що рухова активність людини протягом
усього життя запобігає захворюванням та поліпшує стан здоров’я. За
інтегральним показником здоров’я населення середньою очікуваною
тривалістю життя людини Україна займає одне з останніх місць в Європі.
Потребує нагального розв’язання проблема розвитку спортивних
досягнень та підготовки резерву для національних збірних команд.
Ситуація, що склалася у сфері фізичної культури і спорту, зумовлена
такими факторами:
- недосконалість інфраструктури у виробничій, навчально-виховній і
соціально-побутовій сфері;
- недосконалість системи підготовки збірних команд району, низький
рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення дитячо-юнацького
спорту;
- незадовільний стан матеріально-технічної бази загальноосвітніх
навчальних закладів;
- недостатнє бюджетне фінансування, неефективне залучення коштів з
інших джерел;
- недостатнє пропагування серед широких верств населення здорового
способу життя.
3. МЕТА ПРОГРАМИ
Мета Програми полягає у створенні умов для розвитку фізичної
культури і спорту, залучення населення різних соціальних груп до занять
фізичною культурою та спортом, популяризації здорового способу життя,
максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому,
резервному спорті, спорті вищих досягнень.
4. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Основними завданнями Програми є:
- проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в
усіх навчальних закладах, за місцем проживання, роботи і у місцях масового
відпочинку громадян, а також фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної
роботи серед інвалідів;
- забезпечення розвитку олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських
та неолімпійських видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького
спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів і спорту ветеранів;
- підвищення рівня кадрового, матеріально-технічного, фінансового,
науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення галузі;
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- активізація діяльності органів місцевого самоврядування
залучення населення до занять фізичною культурою та спортом;
- участь у міжнародній діяльності.

щодо

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Виконання Програми дасть можливість:
- збільшити до 20 відсотків загальної чисельності населення кількість
громадян, залучених до фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи;
- поліпшити результати виступів збірних команд району в змаганнях
вищого рівня;
- збільшити загальну кількість школярів, що відвідують Куликівську
дитячо-юнацьку спортивну школу;
- підвищити ефективність використання наявних спортивних споруд та
спортивних майданчиків;
- покращити технічний стан і оснащення спортивних і дитячих
майданчиків;
- підвищити рівень підготовки та кваліфікацію фахівців.
6. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок загального
обсягу асигнувань місцевих бюджетів, передбачених головним розпорядникам
коштів, які визначені виконавцями цих заходів, та інших джерел фінансування,
не заборонених законодавством.
Обсяг фінансування Програми з районного бюджету визначається
щорічно, виходячи з конкретних завдань Програми та реальних можливостей
бюджету.
Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для
реалізації Програми з районного бюджету, всього: 236,0 тис. грн
7. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів
виконавцями, зазначеними в цій Програмі.
Виконавці Програми готують і подають до сектору у справах молоді та
спорту управління соціального захисту населення районної державної
адміністрації щороку до 5 липня та 5 січня інформацію про хід її виконання.
Річний звіт про виконання Програми та ефективність використання
бюджетних коштів надається до фінансового управління районної державної
адміністрації.
Керівник апарату районної
державної адміністрації

А.А. Вересоцька
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Додаток 1
до Програми
Ресурсне забезпечення Програми розвитку фізичної культури і спорту Куликівського району
на 2015 - 2019 роки
Орієнтовний обсяг фінансування, тис грн. у т.ч. за роками
Всього:
2015
2016
2017
236,0
31,0
39,0
47,0
186,0
25,0
31,0
37,0

Всього за Програмою
у т.ч. за районний бюджет
Фізкультурно-оздоровчі та спортивномасові заходи Куликівської дитячоюнацької спортивної школи Куликівської
районної ради Чернігівської області,
приведені в додатку 2
Фізкультурно-оздоровчі та спортивномасові заходи сектора у справах молоді і
спорту районної державної адміністрації,
приведені в додатку 2
Фізкультурно-оздоровчі та спортивномасові заходи Куликівської районної
організації ФСТ «Колос», приведені в
додатку 2
Спонсорські та благодійні кошти

Керівник апарату районної
державної адміністрації

2018
55,0
43,0

2019
64,0
50,0

районний
бюджет

74,0

10,0

12,0

14,0

18,0

20,0

районний
бюджет

73,0

10,0

12,0

15,0

16,0

20,0

районний
бюджет

39,0

5,0

7,0

8,0

9,0

10,0

інше

50,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

А.А. Вересоцька
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Додаток 2
до Програми
Основні заходи із забезпечення виконання Програми розвиток фізичної культури і спорту Куликівського району
на 2015-2019 роки
Завдання і показники

Розподіл за роками, очікуваний
результат (орієнтуватися на
загальнодержавний показник)
2015 2016 2017 2018 2019

Найменування заходу

Відповідальні на
виконання

Строки
виконання

1. Фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча і спортивна робота в навчальних закладах
1.1.Створення належних умов 1
для забезпечення
фізичного
виховання і масового спорту в
дошкільних, загальноосвітніх,
позашкільних
навчальних
закладах,
у
тому
числі
відповідних умов для дітейінвалідів.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.1.1. Розробити та запровадити у
навчальних закладах району
систему контролю за станом
фізичного розвитку та здоров’я
вихованців та учнів, що навчаються
в цих закладах.

Відділ освіти районної
державної
адміністрації,
комунальний заклад
«Куликівська
центральна районна
лікарня» районної
ради, виконкоми
селищної, сільських
рад
1.1.2.Забезпечувати функціонування Відділ освіти районної
спортивних гуртків та клубів у державної
загальноосвітніх і позашкільних адміністрації
навчальних закладах.

2015-2019
роки

2015-2019
роки

7

1.2. Методичне, матеріальнотехнічне, кадрове та фінансове
забезпечення розвитку
фізичної культури і спорту в
навчальних закладах .

1

1

1

1

1

1.1.3. Забезпечувати проведення Відділи освіти
районної Спартакіади школярів та районної державної
участь в обласній Спартакіаді.
адміністрації

2015-2019
роки

1

1

1

1

1

2015-2019
роки

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.1.4.Забезпечувати
проведення Відділ освіти,
районної Спартакіади вчителів та сектор у справах
участь в обласній Спартакіаді.
молоді та спорту
районної державної
адміністрації
1.1.5. Залучати до занять фізичною Відділ освіти,
культурою та спортом дітей-сиріт, сектор у справах
дітей-інвалідів,
дітей
з молоді та спорту
малозабезпечених і багатодітних районної державної
сімей та учнів, схильних до адміністрації
правопорушень.
1.1.6. Забезпечувати організацію Відділ освіти районної
фізкультурно-оздоровчої
та державної
реабілітаційної
роботи
серед адміністрації
учнівської молоді, яка за станом
здоров’я віднесена до спеціальної
медичної групи.
1.2.1.
Забезпечувати
розробку Відділ освіти, сектор у
положень про проведення змагань справах молоді та
районного
рівня,
сценаріїв спорту районної
спортивно-масових заходів, акцій з державної
метою
надання
методичної адміністрації.
допомоги навчальним закладам
району.

2015-2019
роки

2015-2019
роки

2015-2019
роки
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1.2.2. Забезпечувати систематичне Відділ освіти,
2015-2019
обстеження спортивних залів та сектор у справах
роки
майданчиків, утримання їх в молоді та спорту
робочому
стані,
поповнення районної державної
матеріально-технічної
бази адміністрації,
загальноосвітніх
навчальних виконкоми селищної,
закладів спортивним інвентарем та сільських рад
обладнанням.
1
1
1
1
1
1.2.3.
Забезпечувати
оплату Відділ освіти, сектор у 2015-2019
харчування суддів та учнів під час справах молоді та
роки
проведення змагань районного спорту районної
рівня та участі в обласних і державної
Всеукраїнських змаганнях
адміністрації
1
1
1
1
1
1.2.4.
Забезпечувати
в Відділ освіти районної 2015-2019
установленому
порядку державної
роки
проходження перепідготовки та адміністрації
атестації
вчителями
фізичного
виховання.
2.Залучення до занять фізичною культурою та спортом усіх верств населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку
громадян
2.1.Збільшення до 20 %
загальної чисельності
населення кількість громадян,
залучених до фізкультурнооздоровчої та спортивномасової роботи.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2.1.1.
Запровадити
систему
моніторингу
рівня
залучення
населення до масового спорту по
територіальних громадах.

Сектор у справах Щорічно
молоді
та
спорту
районної
державної
адміністрації, районна
організація
ФСТ
«Колос», виконкоми
селищної, сільських
рад
2.1.2. Забезпечувати проведення Сектор у справах Щорічно
багатоступеневої
Спартакіади молоді
та
спорту
територіальних громад з різних районної
державної
видів спорту.
адміністрації, районна
організація
ФСТ
«Колос»
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1

1

1

1

1

2.1.3. Забезпечувати проведення
районного етапу Всеукраїнського
змагання «Мама, тато, я –
спортивна
сім’я»
та
участь
представників району в обласному
етапі.

1

1

1

1

1

2.1.4. Забезпечувати проведення
спортивних змагань для дітей,
молоді та дорослих в місцях
масового відпочинку.

1

1

1

1

1

2.1.5. Сприяти залученню до занять
фізичною
культурою
осіб
з
обмеженими
фізичними
можливостями.

1

1

1

1

1

2.1.6. Забезпечувати контроль за
станом спортивних майданчиків, що
перебувають у підпорядкуванні
виконкомів селищної та сільських
рад та у власності підприємств.

Відділ освіти, сектор у
справах молоді та
спорту
районної
державної
адміністрації, районна
організація
ФСТ
«Колос»
Сектор у справах
молоді
та
спорту
районної
державної
адміністрації, районна
організація
ФСТ
«Колос», Куликівська
ДЮСШ, виконкоми
селищної та сільських
рад
Відділ освіти, сектор у
справах молоді та
спорту
районної
державної
адміністрації, районна
організація
ФСТ
«Колос», Куликівська
ДЮСШ
Районна організація
ФСТ
«Колос»,
виконкоми селищної
та сільських рад

Щорічно

2015-2019
роки

Постійно

Постійно
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2.2. Сприяння діяльності
громадських фізкультурно-

1

1

1

1

1

2.1.7. Забезпечувати проведення
місячника «Спорт для всіх – спільна
турбота» з метою проведення
ремонтних
робіт
існуючих
спортивних
та
дитячих
майданчиків, установки нових.

1

1

1

1

1

2.1.8. Забезпечувати висвітлення у
ЗМІ проведення спортивно-масових
заходів
районного
та
територіального
значення;
розміщувати
матеріали,
які
сприяють формуванню здорового
способу життя населення.

1

1

1

1

1

2.1.9. Забезпечувати
медичний
супровід проведення спортивномасових заходів районного та
територіального значення.

1

1

1

1

1

2.2.1. Надавати підтримку районній
організації ФСТ «Колос».

Відділ освіти, сектор у
справах молоді та
спорту
районної
державної
адміністрації, районна
організація
ФСТ
«Колос», виконкоми
селищної та сільських
рад
Відділ освіти, сектор у
справах молоді та
спорту
районної
державної
адміністрації, районна
організація
ФСТ
«Колос»,
комунальний заклад
«Куликівська
центральна районна
лікарня»
районної
ради,
редакція
районної
газети
«Поліська правда»
Комунальний заклад
«Куликівська
центральна районна
лікарня»
районної
ради
Районна державна
адміністрація

Щорічно

Постійно

Постійно

2015-2019
роки
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спортивних організацій.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2.2.2. Забезпечувати діяльність
спортивних
клубів
районної
організації ФСТ «Колос» в усіх
територіальних громадах.
2.2.3. Забезпечувати проведення
районних Сільських спортивних
ігор та участь команд району в
обласних Сільських спортивних
іграх.
2.2.4.Запровадити сплату членських
внесків
індивідуальних
та
колективних
членів
районної
організації ФСТ «Колос».

Районна організація
ФСТ «Колос»,
виконкоми селищної
та сільських рад
Районна організація
ФСТ «Колос»,
виконкоми селищної
та сільських рад

2015-2019
роки

Районна організація
ФСТ «Колос»

2015-2019
роки

Сектор у справах
молоді та спорту
районної державної
адміністрації, районна
організація ФСТ
«Колос», Куликівська
ДЮСШ
Сектор у справах
молоді та спорту
районної державної
адміністрації, районна
організація ФСТ
«Колос»
Управління
соціального захисту
населення районної
державної адміністрації

Щорічно

Щорічно

3. Фізкультурно-оздоровча діяльність у виробничій сфері
3.Створення належних умов
для формування здорового
способу життя, збереження та
зміцнення фізичного здоров’я
населення, зайнятого у
виробничій сфері.

1

1

1

1

1

3.1.Надавати методичну та
практичну допомогу
підприємствам з метою організації
фізкультурно-оздоровчої роботи
на виробництві.

1

1

1

1

1

3.2. Ввести посади інструкторів з
фізкультурно-оздоровчої роботи
на найбільших підприємствах та в
селах району.

1

1

1

1

1

3.3. Контролювати включення в
колективні договори підприємств,
установ та організацій питань
фізичної культури та спорту.

2015-2019
роки

2015-2019
роки
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3.4.Забезпечувати
проведення
Спартакіади
працівників
бюджетної сфери з різних видів
спорту.
3.5. Сприяти залученню
працівників підприємств, установ
та організацій до занять фізичною
культурою та спортом.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3.6. Забезпечувати проведення
галузевих
Спартакіад
серед
працівників району.

1

1

1

1

1

3.7.
Забезпечувати
постійне
функціонування та тренувальний
процес
команд
працівників
державних установ з волейболу та
міні-футболу
з
метою
забезпечення
результативності
виступів на обласній Спартакіаді.

Сектор
у
справах
молоді
та
спорту
районної
державної
адміністрації
Сектор у справах
молоді та спорту
районної державної
адміністрації, районна
організація ФСТ
«Колос»
Сектор у справах
молоді та спорту
районної державної
адміністрації, районна
організація ФСТ
«Колос»
Сектор у справах
молоді та спорту
районної державної
адміністрації, районна
організація ФСТ
«Колос», Куликівська
ДЮСШ

2015-2019
роки

2015-2019
роки

2015-2019
роки

2015-2019
роки

4.Розвиток олімпійських та неолімпійських видів спорту
4.1.Підтримка
дитячо- 1
юнацького
спорту,
спорту
вищих
досягнень,
спорту
інвалідів і спорту ветеранів.

1

1

1

1

4.1.1. Забезпечувати рівні умови для
доступу всіх верств населення до
занять спортом, особливу увагу
приділяти особам з обмеженими
фізичними можливостями.

Відділ освіти, сектор у Постійно
справах молоді та
спорту районної
державної
адміністрації, районна
організація ФСТ
«Колос»
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1

1

1

1

1

4.1.2. Забезпечувати ефективну
діяльність Куликівської ДЮСШ

1

1

1

1

1

4.1.3.Забезпечувати участь
вихованців Куликівської ДЮСШ
в змаганнях обласного та
Всеукраїнського рівнів.

1

1

1

1

1

4.1.4. Систематично поновлювати
матеріально - технічну базу
Куликівської ДЮСШ

1

1

1

1

1

4.1.5.Забезпечити будівництво
майданчика із штучним покриттям
для забезпечення тренувального
процесу

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4.1.6.Збільшувати загальну
чисельність школярів, що
відвідують Куликівську ДЮСШ, та
активізувати роботу по залученню
дітей кризових категорій.
4.1.7. Забезпечувати наповнення
Куликівської ДЮСШ тренерськовикладацьким складом згідно
нормативних документів.
4.1.8.Забезпечувати щорічне
оздоровлення кращих спортсменів
району.

Відділ освіти, сектор у
справах молоді та
спорту районної
державної
адміністрації
Куликівська ДЮСШ,
відділ освіти, сектор у
справах молоді та
спорту районної
державної
адміністрації
Відділ освіти районної
державної
адміністрації,
Куликівська ДЮСШ
Відділ освіти, сектор у
справах молоді та
спорту районної
державної
адміністрації.
Відділ освіти районної
державної
адміністрації,
Куликівська ДЮСШ

Постійно

Куликівська ДЮСШ,
відділ освіти районної
державної
адміністрації
Відділ освіти, сектор у
справах молоді та
спорту районної
державної
адміністрації

2015-2019
роки

2015-2019
роки

2015-2019
роки
2016 рік

2015-2019
роки

2015-2019
роки
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4.1.9. Надавати кращим
спортсменам району сприяння для
вступу на пільгових умовах на
факультети напрямку фізичної
культури і спорту вищих
навчальних закладів всіх рівнів
акредитації.
4.1.10. Забезпечувати відзначення
стипендіями районної державної
адміністрації та районної ради
кращих спортсменів району.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4.1.11. Забезпечувати відзначення
кращих працівників галузі фізичної
культури та спорту.

1

1

1

1

1

4.1.12. Забезпечувати відзначення
кращих територіальних громад,
підприємств, установ, навчальних
закладів за досягнення у розвитку
фізичної культури та спорту.

1

1

1

1

1

4.1.13.Створити та забезпечити
функціонування районної ради
ветеранів спорту.

Відділ освіти, сектор у 2015-2019
справах молоді та
роки
спорту районної
державної
адміністрації
Відділ освіти, сектор у
справах молоді та
спорту районної
державної
адміністрації
Відділ освіти, сектор у
справах молоді та
спорту районної
державної
адміністрації,
районна організація
ФСТ «Колос»
Відділ освіти, сектор у
справах молоді та
спорту районної
державної
адміністрації,
районна організація
ФСТ «Колос»
Сектор у справах
молоді та спорту
районної державної
адміністрації,
районна організація
ФСТ «Колос»

2015-2019
роки

2015-2019
роки

2015-2019
роки

2015-2019
роки
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4.2.Розвиток пріоритетних для
району видів спорту: футболу,
волейболу, настільного тенісу,
шахів, шашок.

1

1

1

1

1

4.1.14.Забезпечувати проведення
змагань серед ветеранів спорту та
участь у обласних ветеранських
змаганнях.

1

1

1

1

1

4.2.1.Забезпечувати проведення
спортивно-масових заходів та
районних турнірів з видів спорту

1

1

1

1

1

4.2.2.Забезпечити створення та
функціонування під час літніх
канікул юніорських футбольних
команд в усіх населених пунктах та
проведення між ними товариських
зустрічей

1

1

1

1

1

4.2.3. Забезпечувати проведення
районного етапу змагань на призи
клубу «Шкіряний м’яч» та участь
команд району в обласному етапі

1

1

1

1

1

4.2.4. Сприяти участі команд
району в обласних змаганнях з
футболу серед юніорів, молоді та
ветеранів

Сектор у справах
молоді та спорту
районної державної
адміністрації,
районна організація
ФСТ «Колос»
Сектор у справах
молоді та спорту
районної державної
адміністрації,
районна організація
ФСТ «Колос»,
Куликівська ДЮСШ
Відділ освіти, сектор у
справах молоді та
спорту районної
державної
адміністрації,
районна організація
ФСТ «Колос»
Відділ освіти, сектор у
справах молоді та
спорту районної
державної
адміністрації.

2015-2019
роки

2015-2019
роки

2015-2019
роки

2015-2019
роки

Відділ освіти, сектор у 2015-2019
справах молоді та
роки
спорту районної
державної
адміністрації,
районна організація
ФСТ «Колос»
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Сектор у справах
молоді та спорту
районної державної
адміністрації,
районна організація
ФСТ «Колос»
1
1
1
1
1
4.2.6.Забезпечувати проведення
Відділ освіти, сектор
легкоатлетичних кросів з нагоди
у справах молоді та
державних свят.
спорту районної
державної
адміністрації,
районна організація
ФСТ «Колос»,
Куликівська ДЮСШ
5. Підвищення ролі територіальних громад у розвитку фізичної культури і спорту
1

5.Активізація діяльності
органів місцевого
самоврядування щодо
залучення населення до занять
фізичною культурою та
спортом.

1

1

1

1

4.2.5.Забезпечувати проведення
відкритої першості Куликівського
району з силових видів спорту
«Богатирська сила».

2015-2019
роки

2015-2019
роки

1

1

1

1

1

5.1.Забезпечувати розгляд на сесіях
селищної, сільських рад планів
заходів з розвитку фізичної
культури та спорту в кожній
громаді.

Селищний, сільські
голови

2015-2019
роки

1

1

1

1

1

5.2. Забезпечити створення та
функціонування в усіх
територіальних громадах
спортивних клубів – первинних
осередків Куликівської районної
організації Всеукраїнського
фізкультурно - спортивного
товариства «Колос».

Селищний, сільські
голови, Куликівська
районна організація
фізкультурноспортивного
товариства «Колос»

2015-2019
роки
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5.3.Забезпечувати систематичне
проведення масових фізкультурноспортивних заходів в
територіальних громадах,
відповідно до затверджених планів.
5.4. Забезпечити створення в усіх
громадах команд з ігрових видів
спорту (футбол, міні-футбол,
волейбол) та їх участь у змаганнях
районного рівня.
5.5. Забезпечити оновлення в центрі
селища дошки оголошень
спортивних подій.
5.6. Забезпечувати участь
представників територіальних
громад у багатоступеневій
Спартакіаді територіальних громад.
5.7. Забезпечувати утримування в
належному стані спортивних та
дитячих майданчиків та споруд, що
розміщені на території громади.
5.8. Забезпечувати проведення в
територіальних громадах місячника
«Спорт для всіх – спільна турбота»
з метою проведення ремонтних
робіт
існуючих
спортивних,
дитячих
майданчиків
та
встановлення нових.

Селищний, сільські
голови

Постійно

Селищний, сільські
голови

Постійно,
починаючи з
січня 2015
року

Селищний голова,
сектор у справах
молоді та спорту
районної державної
адміністрації
Селищний, сільські
голови

2015 рік

Селищний, сільські
голови

Постійно,
починаючи з
2015 року

Селищний, сільські
голови

Постійно,
починаючи з
2015 року

Постійно,
починаючи з
2015 року
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6.Розвиток різних форм
співробітництва з іншими
державами, міжнародними
організаціями у сфері розвитку
фізичної культури та спорту

Керівник апарату районної
державної адміністрації

5.9. Залучати представників бізнесу Селищний, сільські
до
підтримки
команд голови
територіальних громад з ігрових
видів
спорту
та
окремих
спортсменів.
6. Міжнародне співробітництво

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6.1. Сприяти участі спортсменів
району у змаганнях міжнародного
рівня.

Сектор у справах
молоді та спорту
районної державної
адміністрації,
районна організація
ФСТ «Колос»

Постійно,
починаючи з
2015 року

2015-2019
роки

А.А. Вересоцька

