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РозпоРяджвння

9угу!в лъ ?'7
[1ро сош!альну п!лтримку розвитку
ф!зинно[ культури ! спорту на
територ!! 9уц!вського району

81дпов]дно до статей 6, 22 3акону 9кра|ни ''|[ро м!сцев! державн1
адм1н!страц1|''' з мето1о вдоскон€шення роботи щодо надання послуг населенн}о

раиону в ор|'ан1зац11 та проведенн! спор.тивних заход1в' створення умов для
забезпечення занять ф!зивното культуро}о та спортом' популяризаш1| здорового
опособу життя та реал|зац|| зд|бностей обдаровано| молод1 у
дитячо-тонацькому' резервному спорт1' врахову}очи сп1льне р1!шення колег11

районно! державно| адм|н|страц|| та (оорАинац|йного ком!тец сприяння
зайнятост| населення в!д 26 листопада 2013 року:

1. Б1дд1лу осв1ти раионно1 державно1 адм1н1страц11
(&ховин-3верева €.Ф.):

1.1' }досконалити у загальноосв|тн|х, до:пк]льних навч1ш1ьних закладах
району систему контролто за станом ф!зинного розвитку та здоров'я д1тей |

учн1всько1 молод1.
1.2. |[родовжити роботу щодо проведення у заг€}льноосв|тн!х, дотшк|льних

навчш1ьних зак;1адах району масових ф|зкультурно-оздоровчих та спортивних
заход1в:''|11к!ряний м'я9'',''Ёащадки
я _ спортивна с!м'я'', "10ний пожежник'',
молод! ''€порт протягом }киття''.

2. (омунальному п|дприсмству _

населення ''€порт для вс1х" 9уц|всько| районно| ради )(арк|всько| област|
(1{равненко ['Ф'):

2.1.!!ор|нно проводити м|жгалузев| спартак|ади, вкл|оча}очи до
прощами змагання з масових, доступних вид!в спорту.

2.2' 3а:туяати допризовну молодь до ф1зкультурно-оздоровчо| д!яльност!
та унаст1 у змаганнях.

2.3. Ё1адавати !нформац|йно-методичну допомогу виконкомам с!льських
та селищних рад в орган1зац!| та проведенн1 ф|!культурно-масових та
спортивних заход|в.

2.4. [[роводити !нформац!йну та просв1тницьку роботу в засобах масово!
1нформац1| щодо пропаганди ф|зинно| культури та спорту' здорового способу
життя.

3. (омунальному закладу''.{итяно-тонацька спортивна 1]]кола 9уц|всько|
районно| ради [арк|всько| област!'' (9ернитпов о.с.), рекомендувати

козацько! слави'' , ''1ато' мама 1

районно| спартак1ади серед унн!воько|

районний центр ф1зинного здоров'я
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дитячо-}онацьк1й спортивн1й школ] )(арк|всько| обласно|
Бсеукра|нського ф!зкультурно-спортивного товариства''(олос"

9уц|вськ1й
орган1зац11
А[[!{ !кра|ни (1{оновалов €'Ф.):

3.1. Бживати заход1в щодо зберех<ення мерехс| дитячо-}онацьких
спортивних шк|л незалежно в1д п1дпорядкування' типу та форм власност1.

3.2. Брати участь в обласних змаганнях серед вихованц!в
дитячо-}онацьких спортивних плк1л, обласн|й €партак1ад! з вид1в спорту серед

район!в 1 м1ст !1 щупи' г€}лузевих змаганнях.
3.3.|[ост|йно зд|йснтовати модерн!зац1то матер|ально-техн1чно| 6ази

дитячо-1онацьких тпк!л, облашлтовутони !х необх1дним обладнанням та
|нвентарем.

3.4. Фрган1зовувати на баз| дитячих оздоровчих заклад|в спец|ал|зовант
зм!ни для вихованц|в дитячо-}онацьких спортивних 1пк1л.

4. Рекомендувати с|льськ!м та селищним головам:
4.1. !!ороку при складанн! м!сцевих бтоджет|в передбанати ко!11ти }|а

ф1наноування ф1зкультурно-о3доровчих та спфтивно-масових заход1в.
4.2. Розглянути питання щодо введення до 1штатного розпису 11осади

фах!вц|в ф!зкультури та спорту для орган|зац|| ф1зкультурно-оздоровно! та
спортивно-масово| роботи !з населенням, 1з розрахунку 1 |нструктор на
5 тис. населення.

4.3. 1{ороку п1д час проведення м1сячника ''€порт
сезонн| ремо нтно-в!дновл ювал ьн1турбота'' проводити роботи спортивних

споруд.
4.4. 1{ор!яно на зас!даннях виконком|в с1льських та селищних рад

розглядати питання щодо розвитку ф!зинно| культури та спорту на сел1'

5. 91дд1лу у справах молод| та спорту районно{ державнот адм!н1страц||
(Ряб|н1на 1.й.) надавати |нформац|йно-методинну допомоц комун.ш|ьному
закладу'',[|,итяно-тонацька спортивна |пкола 9угу|всько! районно! Ради
{арк!всько! област!'', 9угу|вськ|й дитячо-тонацьк1й спортивн1й тцкол!
{арк!всько| обласно! орган!зац|| Бсеукра|нського ф|зкультурно-спортивного
товариства ''1{олос'' А[1к )['кра!ни з мето}о як!сно{ орган1заш||

унбово-тренувального процеоу.
6. |(онтроль за виконанням розпоряд)кення покл асти на заступника

голови районно| державно| адм!н1страц1| (оростельова Б.Б.

д.}ш1 вс1х - сп1льна

адм|н!страц|| в.в. лоБойчвнко


