
                                                           

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

2 сесія VII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 
            22 грудня  2017 року                                                                  № 41 

                    
 

            Про затвердження  Програми 

           підтримки та розвитку фізичної 

           культури і спорту на 2018 рік  

 

 

 

               Розглянувши  Програму підтримки та розвитку фізичної культури і спорту на 

2018 рік, відповідно статей 26, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та рекомендацій постійних комісій міської ради,  Гребінківська міська рада 

               

 ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити  Програму підтримки та розвитку фізичної культури і 

          спорту на 2018 рік  (додається). 

  

 

 

                    Міський голова                                      В.І. Колісніченко 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Додаток    

                                                                               до рішення 2 сесії Гребінківської 

                                                                               міської ради VII скликання 

                                                                               від 22 грудня  2017 року № 41                     

                              

                                              Програма 

                  підтримки  та  розвитку фізичної культури і спорту 

                                               на  2018 рік. 

 

 1.Загальні положення.  
             Передумовою розроблення Програми підтримки розвитку фізичної культури і 

спорту на 2018 рік (далі Програма) є підвищення рівня здоров’я, фізичного та 

духовного розвитку населення. 

            Спорт сприяє досягненню фізичної та духовної досконалості людини, 

виявленню резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів 

у громадян.  

           Програму розроблено з метою реалізації державних заходів, спрямованих 

на формування та дальше вдосконалення сфери фізичної культури і спорту. 

            Програма полягає у створенні належних умов для розвитку фізичної культури і 

спорту, подальшого всебічного розповсюдження фізкультурно - оздоровчого руху, 

формування здорового способу життя. 

 

          2. Мета і основні завдання. 

              Метою програми є залучення широких верств населення до масового спорту 

та фізичної реабілітації, популяризація здорового способу життя, створення умов для 

реалізації здібностей обдарованої молоді та виховання її в дусі олімпійських 

принципів, створення належної матеріально – технічної бази КЗ «Спортивний 

комплекс міста Гребінки».                   

            Завданням програми є створення у Гребінківській об’єднаній територіальній 

громаді умов для: 

- формування у населення традицій та мотивації щодо занять фізичною культурою і 

спортом як важливих складових забезпечення здорового способу життя; 

- задоволення потреб кожного мешканця громади у зміцненні здоров’я, профілактиці 

захворювань і фізичній реабілітації; 

- фізичного виховання та занять спортом; 

- удосконалення системи дитячо-юнацького спорту;  

- створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах 

багаторічної підготовки;  

- реконструкції та ремонту існуючих спортивних об’єктів, що перебувають у власності 

територіальної громади, належне їх обладнання та використання;  

- популяризації здорового способу життя та подолання стану суспільної байдужості 

до здоров'я нації; 

- фінансова підтримка КЗ «Спортивний комплекс міста Гребінки», який належить 

територіальній громаді; 

- своєчасна виплата заробітної плати працівникам спортивного комплексу. 
 

 



    3. Фінансове забезпечення Програми 

        Виконавцями  Програми є виконавчий комітет Гребінківської міської ради, КЗ 

«Спортивний комплекс м. Гребінка». 

         Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Гребінківської 

об’єднаної територіальної громади, вільних бюджетних коштів та інших надходжень, 

не заборонених законодавством.  

        Розмір фінансування  Програми розвитку фізичної  культури і спорту на 

2018 рік складає  700 000 грн. 

 

     4. Основні заходи Програми 

      - фінансова підтримка КЗ «Спортивний комплекс міста Гребінки», якому передане 

в господарське управління майно Спортивного комплексу, що належить 

територіальній громаді; 

      - виплата заробітної плати працівникам Спортивного комплексу; 

      - забезпечення фінансування проведення турнірів з легкої атлетики на 

приз імені Героя Радянського Союзу Г.С. Кагамлика, спортивних змагань до 

свят: «День міста», визволення міста від нацистів та інших спортивних заходів; 

- залучення гребінківців до масових занять фізичною культурою і 

спортом, оздоровлення на базі Спортивного комплексу, створення для цього 

всіх умов; 

       - забезпечення роботи відновлювального центру (сауни), шахматного клубу; 

        - матеріально-фінансове забезпечення участі дитячих та дорослих команд 

громади з різних видів спорту в змаганнях різних рівнів, в т.ч. футбольної команди 

«Локомотив» ( юнаки і дорослі); 

-  висвітлення визначних спортивних подій, що відбуваються у місті, через засоби 

масової інформації, через веб-сайт міської ради, пропагувати розвиток фізкультурно-

спортивного руху; 

-  передбачення у бюджеті громади коштів на фінансування реконструкції та 

ремонту спортивних об’єктів, що перебувають у власності територіальної громади. 

 

       5. Очікувані результати виконання програми 

Виконання заходів програми дасть можливість: 

- збільшити кількість населення, яке займається фізичною культурою і спортом під 

час проведення активного дозвілля, та забезпечити здоровий спосіб життя; 

- підвищити результати виступів  команд громади та окремих спортсменів у  

змаганнях; 

- запровадити доступні та ефективні види послуг (оздоровчі, рекреаційні, 

реабілітаційні і спортивні) для різних груп населення; 

- створити належні матеріально-технічні та фінансові умови для розвитку 

пріоритетних видів спорту; 

- забезпечити виплату заробітної плати працівникам КЗ «Спортивний комплекс міста 

Гребінки».    

 

                  Міський голова                                      В.І. Колісніченко               
  


