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!1ро сган розвитку дитячо-
юпацького спорту па територ!'|
району

(еругонись статями 6, 39 3акону 9кра1ни "|{ро м1сцев1 дерясавн!
адм1н1страц!!'' та в|дпов1дно до 3акону !ща!ни "|{ро ф1зитну цльцру 1 спощ''
(|з зм|нами), постанови (аб|нец й1н!стр|в !кра!ни в|д 05.11.2008 }т|э 993 "|{ро
затвердження |!оло:кення про дитячо-к)нацьц спощивну п:колу'' (|з зм[нами),
на виконання розпорядх(ення голови [арк1всько! обласно! державно|
адм!н|страц1! в|д 26.\|.2002 !т[э 505 "|1ро додатков| з:1ходи щодо розвггку
дитячо-|онацьког0 спорц, п1дщимки ф|зцльцрно-спортивного руху в облаот|",

районно| |{рощами "€оц!альна п|дщимка розвитц ф1зиино| чльцри та спорц
на 2012-2016 роки'', затверд:кено| р!:петтням 91ту!всько| районно| рали
в1д28.10.2011' врахов},!очи р|шення колег|! рйонно] державно| адм|н[стац!!
в|д25 лпстопада 2014 року:

1. в|дд1лу у справах молод| та спорц районно! державнот адм!н|сщац[!
@яб|н1на !.й.), рекомендувати дирекц|ям 1(омуна.гльного закладу "[итяно-
к)нацька спощивна :пкола {уц1всько| районно| ради харк1вськот област|':
(Белов €.Б.) та о1льсько] дитято-гонацько| спощивно| п.:коли ф|зцльцрно-
спортивного товариства "!(олос'' 9уц|вського району ((оновшлов €.Ф.)
забезпеч}ъати у под:}ль1пому виконання 3акону ){'кра!ни "|{ро ф!зинну цльцру
| опорт'' (1з зм!нами) та вимог постанови (аб!нец й|н1стр|в 9ща!ни
в!д05.11.2008 )'|э 993 "|!ро затвердження |{олохенття про дитя.!о-}онацьц
спортивну п]колу'' (з1 зм|нами).

2.Рекометтдрати дирекц1ям 1{оплгтального зак;таду ".(итяно-1онацька
спощивна :пл<ола !1уц!всько1 районно! ради {арк[воьхо| област|'' (Белов €.8.),
та с1льсько! дитяно-тонацько| спощивно! плколи ф!зчльцрно-опортивнок)
товариства "|(олос'' 91ту!вського рйону ((онова_ттов €.Ф.):

2.1.8жити заход1в щодо збережеттня д;ючот мерея{ дитячо-юнацьких
спортивн!'( тпк!л та ]х в!дд1лень нез:}пежно в!д пйпорядчвання, тищг та форм
ь'тасност[.

2.2. Брати у{аоть в районних, обласних, 8сеукра!нських та м|жнародних
змаганнях' црн|рах, немп|онатах серед вихованц!в дитячо-к)нацьких
спощивних тпк|л.

2.3.3д1йсн:овати модерн|зац1ю матер!ально-техн|тно| бази дитяяо-
|онацьк!'( спортивних п:к|л, обпаплтов1тони !1 необх|дним обладнанням та
!нвентарем.



2.4. 0рган1зовувати
2

баз| оздоровтих заклад!в спец!ал]зован1
зм!ни дпя вихованц1в дитячо-|онацьких спортивних 111к1л.

2.5.3апровадити систему переп|дготовки, п!двищення квал!ф|кац1!
'гренер|в-викладан|в на баз| )(арк|всько! державно| академ|! ф|зитно! цльт5ри.

3. Б!дд!лу у справах молод! та спорц районно! дер;кавно! адм1н|страц||
(Ряб|н!на 1.й.) щокващалу орган!зовувати проведення сп!льних ссм!нар!в.
"1{руглих стол!в'' з дирекц!ями комунального закладу ",{итяно-!она]]ька
спортивна гшкола 9угу!всько| районно| ради {арк1всько| област!'' 'га с!;гьсько]

дитячо-тонацько] спортивно| тлколи ф|зкульт1рно-спортивного товариства
"1(олос" 9угу!вського Райогту та !х тренерами-викладачам и ] метою надання
методичнот допомоги та виконання вимог |]оложення про дитячо-}онацьку
спортивну 1т!коли затверд)кеного постаново}о 1{аб|нец й|н!стр1в }кра!ни в!д
05.11.2008 }'']! 993 "[1ро затвердження [[оложенгя про дитячо-1онацьку
спортивну 11]колу'' (!з зм[нами).

4. (онтроль за виконанням розпорядження зали11]аю за собото.
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