Затверджено
рішенням сесі.і. БілоберізькоЇ сільсько.і.

ради об'єднано.і. територіально.і. громади
№ 558/8271/2019 від 17.12.2019 року

цільовА прогрАмА підтримки спорту

НА ТЕРИТОРІ.І. БІЛОБЕРІЗЬКОЇ ОТГ НА 2020 РІК.

село Білоберізка
2019 рік

і . Загальні положення
Фізична

культура

і

спорт

є

важливою

складовою

частиною

виховног`о процесу дітей і підлітків, учнівсько'і. та студентсько.і. 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 паселених пунктах Білоберізі,коЇ сільсько.і. ради об'єднано.і. територіально.і.
громади гіроводи'гься робота, спрямована на стабілізацію розвитку масово.і.
фізично.і. культури і сітор'гу, збереження та примноження всіх складових .і`і.
діяльності. Команди з населеііих гіуііктів Білоберізько.і. ОТГ беруть участь у

проведенні

періLіості Верховинського району з ігрових видів спорту,

зокрема волейболу та футболу. Особливо слід відмітити волейбольні
комапди сіл Бітюбсрізка та Устеріки. Пропонується створити футбольну
команду в селі Барвінків.

Однак участь вище зазі]ачених та інших команд у проведенні спортивних
змагань на рівні району по'гребує фінансово.і. підтримки.

2. Мета Програми
2.1.Метою

Програми

сприяння

проведенню

першості

Верховинського райоі`іу з волейболу та футболу, забезпечення участі команд
з населених пунктів Білоберізько.і. ОТГ у зазначених змаганнях.

3.()сповні завданпя І Ірограми

3 .1.Основними завданнями Програми є:
• підтримка участі команд населених пунктів Білоберізько.і. ОТГ у
нершості Верховинського району з футболу;
 гіідтримка участі команд населених пунктів Білоберізько.і. ОТГ у
гіерпіос'гі Верховинського району з волейболу ;

4.Фінаіісовс забезпсченпя Проі`рами

4.1.Програма
пііітримки розвитку
спорту
на терLі.гор:.].
БілоберізькоЇ ОТГ реалізується
в мсжах загального обсягу видатків,
видіj'іених місцевим бюджетом Білоберізько.і. ОТГ на 2020 рік, в сумі 5 000

грн., що включає в себе:
 виплату відрядних учасникам змагань;

4.2.Програма можс вкj.іючати позабюджетні кошти інвесторів,
меценатів, громадських фондів, інших юридичних та фізичних осіб, що не
суперечить чинному законодавству УкраЇ ни.

5.Напрями реалізаці.і. Програми
5.1.Реалізація І 1рограми здійсніоються за такими напрямами:

 створення умов для фізичного виховання і спорту в навчальних
закладах села, за місцем роботи, проживання та відпочинку населення.

6.Очікувані резуль'гати виі{опаінія І1рограми

6.1.Виконання Проі`рами дасть можливість:

 поліпшити результати виступів збірних команд населених пунктів
ОТГ та окремих спор'гсменів в районних змаганнях з ігрових видів спорту
залучити більшу кіjіькість людей до занять ігровими видами
спорту 'га с'гворити доііаткові команди.

7.()рганізація і контроль за виконанням Програми
7.LКоордиііація діяльнос'гі та коіпроль за виконанням Програми
підтримки розви'гку

спорту на територі.і. Білоберізько.і. сільськоЇ

ради

об'сднано.і. територіально.і. громади на 2019 рік іюкладається на постійну
комісію з питань прав людини , законності, депутатсько.і. діяльності і етики,
соціального захисту населення , освіти, культури, молоді, фізкультури і
сґіорту, охорони здоров'я Бjлоберізько.і. сільськоЇ ради ОТГ .

Секрстар сільськоЇ ради

О

шкрібляк

додаток № 1

ІТерелік заходів

Програми ііідтримки розвитку спорту на територі.і. Білоберізько.і.
ОТГ гіа 2020 рік.
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місце
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грн

Ія

нь
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2500,00
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Всього ііа загальну суму:

5000,00

_ _ _ _ L ___ ____

І Іачаттьник відділу освіти, сім.і., молоді та сгюрту

виконавчого комітету Біjюберізько.і. ОТГ

Галина дмитроняк

відмітка

про

в и к о [і а іі н я

Паспорт
Програми підтримки розвитку спорту на територі.і.
Білоберізько.].ОТГ на 2020 рік.

1. Ііііціатор розробjі.`ніія ІІрограми  виконавчий комітет БілоберіЗько.і.
сільсько.і. ради об'єднаноЇ територіальноЇ громади.

2. Розробник Програми  відділ освіти , сім'.і., молоді, культури та спорту
виконавчого комітету Білоберізько.і. ОТГ.
3. Терміііреалізаці.і.Програми ~ 2020 рік.
4. Обсяги фінаіісува]ігія ]трограми (тис. грн.) :
тт1:____
ВСЬОГО(тис.грн.)

2020

обсяги фі нансування
в т.ч. за джерелами фінансування
Обласний бюджет місцевий бюджет інші джерела

5,00

5,00



5.Очікуваііір\с`зультативиюнанііяПрограми:

Виконання Програми дозволить забезпечити створення умов для
забезпечення оптимально.і. рухово.і. активності кожно.і. людини, досягнення
нею достатнього рівня фізично.і. та функціональноЇ підготовленості,
задоволеііня спортивних видовищних запитів населення, особливо молоді.
6. Тсрміііпроведеішязвіттіості

Тнформацію нро хід виконання Програми заслуховувати на засіданні
постійтю.і. комісіЇ сілі,сько.і. ради ОТГ з питань прав людини, законності,
соціаш,ного захисту . денутатсько.і. діяльності і етики, соціального захисту ,
оі`віти , кулі,тури, моj'іоjіі , фізкуль'гури і спорту та охорони здоров'я не
мснпіе двох разів па рік, па сесі.і. сільськоЇ ради ОТГ ~ не менше одного
разу на рік.

ЗамовникПрограми
Від,ціл осві'ги , сімЇ , молоді, куjіьтури та сгіору

виконавчого комітету Білоберізько.і. сільсько.і.

ради ОТГ

дмитроняк Г.М.

КєрівііикПрогр."и
Заступііик сільського голови ОТГ
з пиґі`ань діяльіюсті виконавчих органів

Пилипюк В.В.

