НОВОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Двадцять перша сесія сьомого скликання
«14» липня 2017 року

№785

РІШЕННЯ
Про внесення змін до рішення
сільської ради від 23 грудня 2016
року № 584 «Про затвердження
Програм Новопетрівської сільської
ради на 2017 рік»
Відповідно до ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії сільської
ради з питань бюджету, комунального майна та розвитку інфраструктури
села
сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Рішення № 584 від 23.12.2016 року «Про затвердження Програм
Новопетрівської сільської ради на 2017 рік» доповнити пунктами:
-пункт 16. «Програма фінансової підтримки громадських організацій
фізкультурно-спортивного спрямування та спортивних клубів на 2017 рік»,
додається;
-пункт 17. «Програма підтримки та розвитку комунального підприємства
«Новопетрівський медичний консультативно-діагностичний центр на 2017
рік», додається
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань бюджету, комунального майна та розвитку
інфраструктури села та на комісію з питань освіти, культури, медицини,
спорту, історичної спадщини та духовності.

Сільський голова

Р.М.Старенький

Додаток №16
до рішення сільської ради
№ 785
від 14.07.2017 року

ПРОГРАМА
фінансової підтримки громадських організацій фізкультурноспортивного спрямування та спортивних клубів на 2017 рік

с. Нові Петрівці
2017 рік

ЗМІСТ
Розділ 1. Паспорт Програми
Розділ 2. Мета Програми
Розділ 3. Основні завдання Програми
Розділ 4. Очікувані результати виконання Програми
Розділ 5. Фінансування Програми
Розділ 6. Управління і контроль за ходом виконання Програми
Розділ 7. Перелік завдань і заходів Програми, її фінансове забезпечення

1. Паспорт Програми
1.
Ініціатор
Програми
2. Підстава
Програми

розроблення Виконавчий комітет Новопетрівської
сільської ради (далі – Виконком)
для

розробки - Закон України «Про фізичну культуру і
спорт»;
- Статті 26, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»

3. Розробник Програми

Виконком

4. Відповідальний виконавець

Новопетрівська сільська рада

5. Учасники Програми

Громадські
організацій
фізкультурноспортивного спрямування, спортивні клуби,
виконавчі органи сільської ради, благодійні
організації

6. Термін реалізації Програми

2017 рік

7. Прогнозні обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми
Обсяг фінансування, всього
тис. грн.

70 000,00

У т.ч. сільський бюджет,
тис.грн.

70 000,00

Кошти підприємств,
організацій, установ, закладів
села, благодійних організацій.

За потребою

2.Мета Програми
Програма
фінансової
підтримки
громадських
організацій
фізкультурно-спортивного спрямування, спортивних клубів села Нові
Петрівці на 2017 рік (далі Програма) - це комплекс заходів, які спрямовані
на підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері фізичної
культури і спорту.
Реалізація Програми забезпечить створення умов для покращення
фізичного потенціалу і здоров'я населення, прискорить процес адаптації
фізкультурно-спортивного руху до ринкових відносин, дасть змогу вийти на
рівень передових показників фізичного розвитку населення та спортивних
досягнень.
Метою Програми є:
- створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності
кожної людини, досягнення нею достатнього рівня фізичної та
функціональної підготовленості, задоволення спортивних видовищних
запитів населення.
3. Основні завдання Програми
Реалізація Програми спрямовується на вирішення таких завдань:
- удосконалення та впровадження ефективних форм залучення різних
груп населення до регулярних занять фізичною культурою і спортом;
- збереження існуючої мережі об'єктів і закладів фізичної культури і
спорту, ефективне їх використання та будівництво сучасних спортивних
споруд;
- удосконалення економічних засад у сфері фізичної культури і
спорту, запровадження ефективного фінансового, матеріально-технічного та
інформаційного забезпечення.
4.Очікувані результати виконання Програми
Реалізація Програми дозволить забезпечити:
- розвиток фізичної культури та спорту на основі нових економічних
перетворень і ринкових відносин;
- покращення стану матеріально-технічної бази;
- належні умови для більш ефективної підготовки спортсменів високої
майстерності.

5. Фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів сільського
бюджету. Видатки на підтримку заходів, здійснюваних на виконання
Програми, передбачаються в сільському бюджеті на 2017 рік.
6. Управління і контроль за ходом виконання Програми
Управління виконання Програми покладається на виконавчий комітет
Новопетрівської сільської ради, який несе відповідальність за виконання і
кінцеві результати Програми, раціональне використання фінансових
ресурсів, визначає форми і методи управління виконання Програми.

7. Перелік завдань і заходів Програми, її фінансове забезпечення
№ п/п
1
1.

2.

Заходи

Термін
Орієнтовні обсяги
виконання
фінансування

2
Сприяти діяльності організацій
фізкультурно-спортивної спрямованості

3
2017 року

Поліпшення матеріально-технічної бази
громадських організацій фізкультурноспортивного спрямування, спортивних
клубів села Нові Петрівці

ІІІ квартал
2017 року

Секретар сільської ради

Джерела
фінансування

Виконавці

4
Не потребує
фінансування

5
Не потребує
фінансування

6
Новопетрівська сільська рада

В залежності від
потреб та виходячи
з реальних
фінансових
можливостей
бюджету,
орієнтовно
70 000,0 тис. грн.

Сільський
бюджет

Новопетрівська сільська рада

С.О. Костюк

(Дикун М.М.)

(Старенький Р.М.)

