ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
2-а СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 22 грудня 2018 року

№ 44

Про затвердження Програми розвитку
гандболу у м. Гребінка на 2018 рік
Керуючись ст. 27 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», ст.ст.
26, 27, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ,
Гребінківська міська рада
ВИРІШИЛА :
1. Затвердити Програму розвитку гандболу у м. Гребінка на 2018 рік
(далі Програма) (додається).
2. Передбачити фінансування Програми на 2018 рік у сумі 10000 (десять
тисяч) гривень.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку, інвестицій та підприємництва (Бондарь І.М.).

Міський голова

В. Колісніченко

Додаток до рішення 2-ї сесії
Гребінківської міської ради
7-го скликання від 22.12.2017 № 44

ПРОГРАМА
розвитку гандболу
у м. Гребінка на 2018 рік

м. Гребінка

ПАСПОРТ
Програми розвитку гандболу
у м. Гребінка на 2018 рік

3.

Ініціатор розроблення
програми
Законодавство, яке
регламентує розроблення
програми
Розробник програми

4.

Виконавець програми

1.
2.

Термін реалізації програми
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації програми, всього, у
тому числі:
6.1. коштів бюджету
Гребінківської ОТГ
5.
6.

Виконавчий комітет Гребінківської
міської ради
Відповідно до Законів України «Про
фізичну культуру і спорт», « Про
місцеве самоврядування в Україні»,
Виконавчий комітет Гребінківської
міської ради
Виконавчий комітет Гребінківської
міської ради; постійна комісія міської
ради з питань планування, фінансів,
бюджету, соціально-економічного
розвитку, інвестицій та
підприємництва, громадська
організація «Гандбольний клуб
Гребінка»
2018 рік
10 тис. грн.

10 тис. грн.

Мета та основні заходи Програми.
Метою цієї Програми є:
1.
Забезпечення умов для фізкультурно-оздоровчих занять спортом
громадян міста, у тому числі шкільної молоді, та розвиток гандболу, як виду
спорту.
2.
Популяризація здорового способу життя серед мешканців
територіальної громади міста, особливо молоді та юнацтва.
3.
Участь команди міста у міських, районних, обласних та
всеукраїнських змаганнях з гандболу.
Заходи програми
№
п/п
1.

Заходи програми
Організація та проведення
змагань з гандболу серед
школярів, молоді та дорослих,
участь гандбольної команди міста
у змаганнях та турнірах

Фінансові
ресурси
10 тисяч
гривень

Примітка

Дозволити міському голові у межах фінансування заходів Програми
змінювати фінансові ресурси у разі потреби.
Організація заходів Програми здійснюється шляхом перерахування
коштів громадській організації «Гандбольний клуб Гребінка», який
безпосередньо здійснює виконання затверджених заходів.
Фінансове та матеріально-технічне забезпечення заходів Програми .
1.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету
Гребінківської ОТГ та інших не заборонених законодавством джерел. Кошти
перераховуються громадській організації «Гандбольний клуб Гребінка».
Передбачити на фінансування Програми у 2018 році кошти у сумі 10000
(п’ять тисяч ) гривень.
Міський голова

В. Колісніченко

