УКРАЇНА
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
НОВОКАЛИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Самбірського району Львівської області
11-та сесія VІІ-го демократичного скликання

РІШЕННЯ
від “ 18 ” грудня 2017 року №794
Про затвердження місцевої Програми
“Розвиток фізкультури і спорту”
З метою реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту,
сприяння фізичному розвитку і активного дозвілля населення об’єднаної
територіальної громад Новокалинівської міської ради, беручи до уваги
представлену місцеву Програму “Розвиток фізкультури і спорту”, керуючись
ст.91 Бюджетного кодексу України, п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Новокалинівська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.
Затвердити місцеву Програму “Розвиток фізкультури і спорту”
згідно додатку 1.
2. Визначити джерелом фінансування Програми міський бюджет –
150000,00 грн.
2. Контроль за виконанням даного
Новокалинівського міського голову Б. Юзвяка.

Міський голова
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Додаток №1
до рішення 11-ї сесії VIІ скликання
Новокалинівської міської ради
від “ 18” грудня 2017 року №794

Місцева програма
“Розвиток фізкультури і спорту”
І. Загальна частина
Беручи до уваги те, що в об’єднаної територіальної громади
Новокалинівської міської ради нараховується більше 3000 осіб молоді віком до
30 років та з метою залучення молоді до розвитку молодіжного руху,
Новокалинівська міська рада вирішила розробити програму „Розвиток
фізкультури і спору” для підтримки матеріально-технічної бази та надання
фінансової допомоги учасникам змагань.
У діяльності міської ради основним з принципів є: покращення залучення
молоді до фізкультури і спорту; проведення фізкультурно-оздоровчих та
спортивно-масових заходів; взяття зобов’язань у підтримці і проведенні
спортивних змагань з футболу, баскетболу, волейболу та інших видів сорту;
оплата спортивного інвентаря.
Тому пропагування серед широких верств населення здорового пособу
життя набуло особливого ставлення місцевої влади до вирішення питання щодо
розвитку фізкультури та спорту. Для вирішення даної потреби виникає
необхідність прийняття місцевої програми “Розвиток фізкультурі і спорту”.
Дана програма приймається у відповідності до п.22 ч.1 ст.26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”.
ІІ. Мета Програми
Мета Програми полягає у створенні умов для розвитку фізичної
культури і спорту, зокрема удосконалення відповідного організаційного та
нормативно-правового механізму.
Впровадження діючої системи формування традицій і культури здорового
способу життя, престижу здоров’я, залучення громадян до активних занять
фізичною культурою і спортом, формування нових цінностей, спрямованих на
збереження і зміцнення людського капіталу, а також забезпечення розвитку
видів спорту.
Основними шляхами розв’язання проблеми полягають у створенні
сприятливих умов для реалізації державної політики з розвитку фізичної
культури та спорту, забезпечення проведення ефективних заходів,
стимулювання участі спортсменів з видів спорту в змаганнях вищого рівня.
Основними завданнями Програми є: проведення фізкультурно-оздоровчої та
спортивно-масової роботи в Новокалинівській об’єднаній територіальній
громаді.

ІІІ. Основні заходи
З метою реалізації даної Програми проводити оплату відряджень
учасникам змагань, оплату транспортних послуг на перевезення учасників
змагань та закупку спортивного інвентаря та ін.
ІV. Фінансове забезпечення реалізації програми
Фінансування заходів для реалізації даної місцевої Програми
здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Новий Калинів, для чого у
міському бюджеті м. Новий Калинів виділено 150 000,00 грн. Дані кошти –
оплату відряджень учасникам змагань, оплату транспортних послуг на
перевезення учасників змагань та закупку спортивного інвентаря та ін.
Дана програма фінансується по КПКВК 0115011, КЕКВ 2240.
Розпорядником коштів з фінансуванням даної програми є орган місцевого
самоврядування (міський голова).
Дозволити міському голові проводити фінансування з коштів
передбачених даною програмою проводити оплату відряджень учасникам
змагань, оплату транспортних послуг на перевезення учасників змагань та
закупку спортивного інвентаря.
Оплата добових проводиться згідно відомості учасників змагання з
розрахунку 60 (шістдесят) на день на одного учасника змагання. Оплата за
перевезення учасників змагань проводиться на підставі виставленого рахунку
підприємства, яке надало транспортні послуги з перевезення. Оплата
спортивного інвентаря проводиться на підставі рахунків, накладних.
V. Прикінцеві положення
Відповідальність за цільове використання
програмою, покладається на міського голову.

коштів,

передбачених

Термін виконання Програми: 2018 рік.
Секретар міської ради

Ярослава Каркач

