ОЛЕШКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Про проект змін до районної програми
«Розвитку фізичної культури
та спорту в районі на 2013-2017 роки»

З метою підтримки та розвитку фізичної культури та спорту в районі
створення умов для оптимальної рухової активності населення, підвищення
рівня здоров'я громадян, сприяння розвитку спорту вищих досягнень,
відповідно до Закону України „Про фізичну культуру і спорт", керуючись
статтею 6, пунктом 6 частини першої статті 13, пунктом 1 статті 22, пунктом 1
частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації»:
1. Схвалити проект змін до районної програми «Розвитку фізичної
культури та спорту в районі на 2013-2017 роки», затвердженої рішенням
XXXIV сесії районної ради VI скликання від 26 лютого 2013 року № 494 зі
змінами, виклавши пункт 7 додатку 1 «Загальна характеристика», пункт 7
додатку 2 «Перелік основних заходів та завдань», пункт III. 1 додатку 3 в новій
редакції, що додається та винести його на розгляд районної ради.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Сопова А.К.

, 1.

Додаток 1
до проекту районної Програми
розвитку фізичної культури та спорту
в районі на 2013-2017 роки
26.02.2013 №494
районна Програма розвитку фізичної культури та спорту в районі
на 2013-2017 роки
(проект)
Загальна характеристика
Ініціатор
розроблення Сектор у справах сім'ї, молоді та спорту районної
Програми
державної адміністрації

2.

Розробник Програми

3.

Відповідальні виконавці Сектор у справах сім'ї, молоді та спорту районної
Програми .
державної адміністрації, відділ освіти районної
державної адміністрації, виконкоми місцевих рад

4.

Учасники Програми

5.

Термін
Програми

6.

Перелік
місцевих
бюджетів, які беруть
участь
у
виконанні
Програми

Обласний, районний, місцеві бюджети у межах
загальних асигнувань, передбачених у відповідних
місцевих бюджетах та інші джерела, не заборонені
чинним законодавством України

7.

Загальний
обсяг
фінансових
ресурсів,
необхідних для реалізації
Програми, усього

2013 рік-1928,0 тис.грн
2014 рік-1950,0 тис. грн
2015 рік-1980,0 тис. грн
2016 рік-2410,0 тис. грн

коштів
з
бюджету
коштів
з
бюджету
коштів з
бюджету

Сектор у справах сім'ї, молоді та спорту районної
державної адміністрації

Сектор у справах сім'ї, молоді та спорту районної
державної адміністрації, відділ освіти районної
державної адміністрації, виконкоми місцевих рад,
громадські організації

реалізації 2013-2017 роки

2017 рік-3813,6 тис. грн
районного 12083,6 тис. грн

обласного
державного

залучених коштів

-

Заступник
голови районної державної адміністрації

О.В.Баранов

Додаток 2
до проекту Програми розвитку
фізичної культури та спорту в
районі на 2013-2017 роки
26.02.2013 №494
Перелік основних заходів та завдань
Програми розвитку фізичної культури та спорту в районі на 2013-2017 роки
Виконавці

Найменування заходу

7. Проводити: навчально тренувальні збори, районні
комплексні спортивні
заходи за програмою
спартакіад школярів,
юнацьких, молодіжних,
сільських Спортивних ігор,
забезпечувати участь
збірних команд району у
відповідних обласних
змаганнях.

Відділ освіти
районної
державної
адміністрації,
сектор у справах
сім'ї, молоді та
спорту районної
державної
адміністрації,
ДЮСШ «Золота
нива», виконкоми
місцевих рад,
районні спортивні
організації

Заступник
голови районної державної адміністрації

Строки
виконання
2013-2017

2013

" Орієнтовні обсяги
фінансування, тис. грн
2014
2015
2016

2017

115,0

120,0

125,0

195,2

130,0

О.В.Баранов

Додаток З
до проекту районної
Програми розвитку
фізичної культури та спорту
в районі на 2013-2017 роки
26.02.2013 №494
Моніторинг виконання районної програми
розвитку фізичної культури та спорту в районі на 2013 - 2017 роки
№

1

Назва показника

2

Одиниця
виміру

3

Вихідні дані
на початок
дії програми

4

І етап
виконання

II етап
виконання

2013-2014 рр.

2015-2017 рр.

5

6

Всього за
період дії
програми
(або до
кінця дії
програми

7

І Показники продукту програми оптимізація мережі фізкультурно-спортивних організацій

1

Проводити роботу по створенню
та
реєстрації
громадських
фізкультурно-спортивних
організацій, клубів, федерацій

Кількість
одиниць

14

16

19

19

2

Сприяти
участі
команд
та
спортсменів району у обласних,
всеукраїнських та міжнародних
змаганнях

Кількість
заходів

58

62

65

65

II Показники ефективності програми охоплення дітей фізичною культурою та спортом

1

Здійснювати
заходи
щодо
залучення мешканців району до
участі в районних сільських
Спортивних
іграх
серед:
сільських школярів, сільських і
селищних
фізкультурноспортивних клубів,
галузевих
фізкультурно-спортивних клубів,
керівників
і
фахівців
агропромислового
комплексу,
ветеранів сільського спорту. У
навчально-тренувальних зборах

%

10,1

10,7

11,2

11,2

ЗО

40

60

60

1,4

1,7

(від загальної
кількості
населення)

2

Організація відпочинку
обдарованих спортсменів в літніх
таборах

%

3

Впровадження механізму
адресної підтримки провідних

%
(від загальної

-

'1,7

спортсменів (Майстрів спорту
України, Кандидатів у майстри
спорту України, переможців і
призерів Чемпіонатів Світу,
Європи, України, Херсонської
області) зокрема шляхом
призначення і виплати
відповідних стипендій

кількості
претендентів)

Ш Показники якості програми створення умов для занять фізичною культурою та спортом
тис.грн.

190,0

220,0

250,0

295,2

Введення спортивних секцій та
гуртків за місцем проживання
населення

Кількість
одиниць

60

62

65

65

Ремонт і реконструкція
спортивних споруд та
будівництво спортивних •
майданчиків зі штучним
покриттям

Кількість
одиниць

2

(вартість тис.
грн.)

885,7

тис. грн.

200,0

1

Кошти для проведення навчальнотренувальної роботи

2

3

4

Зміцнення матеріально-технічної
бази ДЮСШ

Заступник
голови районної державної адміністрації

О.В.Баранов

