Додаток № 1

Перелік заходів
Програми підтримки розвитку спорту на території Білоберізької
ОТГ на 2018 рік.

№
з/п

Завдання і основні
заходи

Дата
проведен
ня
квітеньвересень

Забезпечення участі
команд населених
пунктів, що входять до
складу Білоберізької
ОТГ у проведенні
першості
Верховинського
району з футболу
2
Забезпечення участі
Лютий команд населених
квітень
пунктів, що входять до
складу Білоберізької
ОТГ у проведенні
першості
Верховинського
району з футболу
Всього на загальну суму:
1

Місце
проведенн
я
селище
Верховина

Планові
витрати ,
грн
2500

Відмітка
про
виконання

за
2500
призначенн
ям

Начальник відділу освіти, сімї, молоді та спорту
виконавчого комітету Білоберізької ОТГ

5000

Галина Дмитроняк

Паспорт
Програми підтримки розвитку спорту на території
БілоберізькоїОТГ на 2019 рік.
1. Ініціатор розроблення Програми – відділ освіти , сім'ї, молоді, культури
та спорту виконавчого комітету Білоберізької ОТГ.
2. Розробник Програми - відділ освіти , сім'ї, молоді, культури та спорту
виконавчого комітету Білоберізької ОТГ.
3. Термін реалізації Програми – 2019 рік.
4. Обсяги фінансування програми (тис. грн.) :
Рік
Всього
(тис.грн.)
2019

5,00

Обсяги фінансування
в т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджет місцевий бюджет інші джерела
-

5,00

-

5. ОчікуванірезультативиконанняПрограми:
Виконання Програми дозволить забезпечити створення умов для
забезпечення оптимальної рухової активності кожної людини, досягнення
нею достатнього рівня фізичної та функціональної підготовленості,
задоволення спортивних видовищних запитів населення, особливо молоді.
6. Термінпроведеннязвітності
Інформацію про хід виконання Програми заслуховувати на засіданні
постійної комісії сільської ради ОТГ з питань прав людини, законності,
соціального захисту , депутатської діяльності і етики, соціального захисту ,
освіти , культури, молоді , фізкультури і спорту та охорони здоров'я не менше
двох разів на рік, на сесії сільської ради ОТГ – не менше одного разу на рік.
Замовник Програми
Відділ освіти , сімї, молоді, культури та спору
виконавчого комітету Білоберізької сільської
ради ОТГ
Керівник Програми
Заступник сільського голови ОТГ
з питань діяльності виконавчих органів

Дмитроняк Г.М.

Пилипюк В.В.

Затверджено
рішенням сесії Білоберізької сільської
ради обєднаної територіальної громади
№
від

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ СПОРТУ
НА ТЕРИТОРІЇ БІЛОБЕРІЗЬКОЇ ОТГ НА 2019 РІК.

село Білоберізка
2018 рік

1. Загальні положення

Фізична культура і спорт є важливою складовою частиною виховного
процесу дітей і підлітків, учнівської та студентської молоді, які відіграють
значну роль у зміцненні здоров’я, підвищенні фізичних і функціональних
можливостей організму людини, забезпеченні здорового дозвілля,
збереженні тривалості активного життя дорослого населення.
У населених пунктах Білоберізької сільської ради об'єднаної територіальної
громади проводиться робота, спрямована на стабілізацію розвитку масової
фізичної культури і спорту, збереження та примноження всіх складових її
діяльності. Команди з населених пунктів Білоберізької ОТГ беруть участь у
проведенні першості Верховинського району з ігрових видів спорту, зокрема
волейболу та футболу. Особливо слід відмітити волейбольні команди сіл
Білоберізка та Устеріки. Пропонується створити футбольну команду в селі
Барвінків.
Однак участь вище зазначених та інших команд у проведенні спортивних
змагань на рівні району потребує фінансової підтримки.
2. Мета Програми
2.1.Метою
Програми
сприяння
проведенню
першості
Верховинського району з волейболу та футболу, забезпечення участі команд
з населених пунктів Білоберізької ОТГ у зазначених змаганнях.

3.Основні завдання Програми
3.1.Основними завданнями Програми є:
- підтримка участі команд населених пунктів Білоберізької ОТГ у
першості Верховинського району з футболу;
- підтримка участі команд населених пунктів Білоберізької ОТГ у
першості Верховинського району з волейболу ;
4.Фінансове забезпечення Програми
4.1.Програма підтримки розвитку спорту на території Білоберізької
ОТГ реалізується в межах загального обсягу видатків, виділених місцевим
бюджетом Білоберізької ОТГ на 2019 рік, в сумі 5 000 грн., що включає в
себе:
- виплату відрядних учасникам змагань;

4.2.Програма може включати позабюджетні кошти інвесторів,
меценатів, громадських фондів, інших юридичних та фізичних осіб, що не
суперечить чинному законодавству України.

5.Напрями реалізації Програми
5.1.Реалізація Програми здійснюються за такими напрямами:
- створення умов для фізичного виховання і спорту в навчальних
закладах села, за місцем роботи, проживання та відпочинку населення.
6.Очікувані результати виконання Програми
6.1.Виконання Програми дасть можливість:
- поліпшити результати виступів збірних команд населених пунктів
ОТГ та окремих спортсменів в районних змаганнях з ігрових видів спорту
- залучити більшу кількість людей до занять ігровими видами
спорту та створити додаткові команди.
7.Організація і контроль за виконанням Програми
7.1.Координація діяльності та контроль за виконанням Програми
підтримки розвитку спорту на території Білоберізької сільської ради
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік покладається на постійну
комісію з питань прав людини , законності, депутатської діяльності і етики,
соціального захисту населення , освіти, культури, молоді, фізкультури і
спорту, охорони здоров’я Білоберізької сільської ради ОТГ .

Секретар сільської ради

ОТГ

Л.Шкрібляк

