
                                                           

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

2 сесія VII скликання 

(позачергова) 

(друге засідання) 

 

РІШЕННЯ 

 

 
            23 грудня  2015 року    

                    
 

            Про затвердження міської Програми 

           підтримки та розвитку фізичної 

           культури і спорту на 2016 рік  

 

 

 

               Розглянувши міську Програму підтримки та розвитку фізичної культури і 

спорту на 2016 рік, відповідно статей 26, 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Гребінківська міська рада 

               

               ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити міську Програму підтримки та розвитку фізичної культури і 

          спорту на 2016 рік  (додається). 

  

 

 

                    Міський голова                                      В.І. Колісніченко 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Додаток    

                                                                               до рішення 2 позачергової сесії  

                                                                               міської ради 7 скликання 

                                                                               від 23 грудня  2015 року                      

 

                              

                                             Міська Програма 

                  підтримки  та  розвитку фізичної культури і спорту 

                                               на  2016 рік. 

 

                                        I.Загальні положення. 

  

                Фізична культура як складова загальної культури, суспільними проявами 

якої є фізичне виховання та масовий спорт, є важливим чинником здорового 

способу життя, профілактики захворювань, організації змістовного дозвілля, 

формування гуманістичних цінностей та створення умов для всебічного 

гармонійного розвитку людини. 

                 Спорт сприяє досягненню фізичної та духовної досконалості людини, 

виявленню резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів 

у громадян. 

                                       П. Мета і основні завдання. 

 

                 Програму розроблено з метою реалізації державних заходів, спрямованих 

на формування та дальше вдосконалення сфери фізичної культури і спорту. 

                 Важливим завданням є забезпечення оптимальної рухової активності 

громадян у повсякденній діяльності, подолання недооцінки можливостей фізичної 

культури у формуванні здорового способу життя та зміцнення здоров'я, 

передусім серед молоді та у розв'язанні інших важливих соціально-економічних 

проблем. Створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності 

кожної людини впродовж  усього життя, досягнення нею достатнього рівня фізичної 

та функціональної  підготовленості, сприяння соціальному, біологічному 

та психічному благополуччю, поліпшенню стану здоров'я, профілактиці 

захворювань і фізичній реабілітації. 

 

                                 Ш. Організаційне та фінансове забезпечення. 

 

                Виконавцями  Програми є виконавчий комітет міської ради, КЗ «Спортивний 

комплекс м. Гребінка». Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів 

бюджету міста, вільних бюджетних коштів та інших надходжень. 

 

                                          ІV. Система  заходів. 

 

             1. Фінансова підтримка КЗ «Спортивний комплекс міста Гребінки», якому 

передане в господарське управління майно Спортивного комплексу, що належить 

територіальній громаді міста. 

2. Виплата заробітної плати працівникам Спортивного комплексу. 
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           3. 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 німецько-фашистських  загарбників 

та інших спортивних заходів. 

           4. Залучення гребінківців до масових занять фізичною культурою і 

спортом, оздоровлення на базі Спортивного комплексу, створення для цього 

всіх умов. 

           5. Забезпечення роботи відновлювального центру (сауни), шахматного клубу. 

           6. Здійснити матеріально-фінансове забезпечення участі дитячих та дорослих 

команд міста з різних видів спорту в змаганнях різних рівнів, в т.ч. футбольної 

команди «Локомотив» ( юнаки і дорослі). 

           Розмір фінансування  Програми розвитку фізичної  культури і спорту на 

2016 рік складає  350 000  грн. 

 

 

 

 

 

                   Міський голова                                      В.І. Колісніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                           

  

 


