ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Друге пленарне засідання вісімнадцятої сесії сьомого скликання

РІШЕННЯ
22 грудня 2017 року

№ 587

Про затвердження обласної Програми розвитку
фізичної культури і спорту на 2017 – 2020 роки у новій редакції

Керуючись пунктом 16 частиною 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законом України «Про фізичну культуру і спорт», Указом
Президента України від 21 липня 2008 року № 640/2008 «Про пріоритети розвитку
фізичної культури і спорту України» із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента від 06 червня 2014 року № 503/2014, Указом Президента України від
23 червня 2009 року № 478/2009 «Про деякі заходи щодо вдосконалення системи
фізичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах і розвитку дитячоюнацького спорту в Україні» та враховуючи розпорядження голови Полтавської
обласної державної адміністрації від 07 червня 2017 року № 334 «Про підтримку та
участь спортсменів області в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх,
Всесвітніх Універсіадах, Кубках, чемпіонатах світу та Європи»,
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити обласну Програму розвитку фізичної культури і спорту на
2017 – 2020 роки у новій редакції, що додається на 28 аркушах.
2. Затвердити порядок виплат разових винагород на вирішення соціальнопобутових питань спортсменам, які посіли перше місце на Олімпійських,
Паралімпійських, Дефлімпійських іграх та Всесвітніх іграх з неолімпійських видів
спорту, що додається на 1 аркуші.
3. Визнати рішення Полтавської обласної ради від 12 жовтня 2017 року № 556
«Про затвердження обласної Програми розвитку фізичної культури і спорту на
2017 – 2020 роки у новій редакції» таким, що втратило чинність.
4. Організацію виконання рішення покласти на Управління у справах сім’ї,
молоді та спорту обласної державної адміністрації, контроль за його виконанням – на
постійну комісію обласної ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму.

ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ

О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення другого пленарного
засідання вісімнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
22 грудня 2017 № 587

Про затвердження обласної Програми
розвитку фізичної культури і спорту
на 2017 – 2020 роки у новій редакції
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Паспорт програми
Обласна Програма розвитку фізичної культури і спорту
на 2017 – 2020 роки у новій редакції
1

Ініціатор розроблення програми
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Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої влади про
розроблення проекту програми
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Розробник та співрозробник програми
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Відповідальний виконавець програми
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Номер і назва операційної цілі Стратегії
розвитку Полтавської області на період до
2020 року, якій відповідає програма
Термін реалізації програми
Етапи виконання програми
(для довгострокових програм)
Бюджети, з яких залучаються кошти на
виконання програми
Очікуваний обсяг фінансування програми,
всього, тис. грн.;
у тому числі за рахунок коштів:
державного бюджету;
Обласного бюджету, тис. грн.;
районного, міського, селищного
(сільського) бюджету;
інших джерел фінансування

6
7
8
9

1)
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3)
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Розробник програми
облдержадміністрації.
Начальник Управління

Управління

у

Управління у справах сім’ї, молоді та
спорту облдержадміністрації
Відповідно
до
протокольного
доручення колегії Управління у
справах сім’ї, молоді та спорту
облдержадміністрації від 29 листопада
2016 року № 4 «Про розгляд проекту
обласної Програми розвитку фізичної
культури і спорту на 2017 – 2020
роки», Закон України «Про фізичну
культуру і спорт» від 24.12.1993 рік
№3808 - ХІІ
Управління у справах сім’ї, молоді та
спорту
облдержадміністрації,
Полтавський обласний центр фізичного
здоров’я населення «Спорт для всіх»,
Полтавський
регіональний центр
інвалідів «Інваспорт», фізкультурноспортивні
товариства
«Динамо»,
«Колос»,
«Спартак»,
«Україна»,
Полтавське
обласне
відділення
Національного олімпійського комітету
України
Управління у справах сім’ї, молоді та
спорту облдержадміністрації
п 1.1. Покращення здоров’я та
продовження тривалості активного
періоду життя людини
2017 - 2020
І етап 2017 – 2019
ІІ етап 2019 -2020
Обласний бюджет
102146,6

102146,6

справах

сім’ї,

молоді

та

спорту

О.В. Буцький
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Загальна характеристика програми
Програма розроблена Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту
Полтавської обласної державної адміністрації відповідно до чинного
законодавства України і враховує основні вимоги Закону України «Про фізичну
культуру і спорт».
Відповідальним виконавцем є Управління у справах сім’ї, молоді та
спорту облдержадміністрації.
Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
Дана програма спрямована на розв’язання істотних проблем розвитку
фізичної культури і спорту:
- фізичне виховання і масовий спорт є важливою складовою процесу
повноцінного розвитку людини та її виховання, дієвим засобом профілактики
захворювань, підготовки до високої продуктової праці, організації змістовного
дозвілля.
В Україні склалася критична ситуація у сфері фізичної культури і спорту.
Лише 13% населення залучено до занять фізичною культурою і спортом. Крім
того, за інтегральним показником здоров’я населення – середньою очікуваною
тривалістю життя людини Україна займає одне з останніх місць в Європі.
Фізична культура є важливим засобом гармонійного розвитку людини,
формування і вдосконалення функціональних можливостей організму. Вона
також є головним чинником фізичного здоров’я людини. Низький рівень
оздоровчої рухової активності населення стримує формування здорового
способу життя, від якого на 60 % залежить стан здоров’я людини.
Однак, стан здоров’я населення області, як і всієї України погіршується.
За останні 14 років українців стало менше на 4 мільйони. За даними Головного
управління статистики у Полтавській області у 2014 році кількість постійного
населення області зменшилась на 1,3% у порівнянні з 2012 роком і склала –
1441,1 тис. осіб.
Основними показниками стану фізичної культури і спорту є ступінь
застосування фізичної культури в різних сферах діяльності, рівень розвитку
системи фізичного виховання і самодіяльного масового спорту.
Недосконалість системи дитячо-юнацького спорту, зокрема, підвищення
якості підбору обдарованих осіб до системи резервного спорту, підготовки
членів національної збірної команди з видів спорту.
До занять з фізичної культури і масового спорту залучено постійного
населення області у 2012 році – 10,0%, у 2013 році – 10,0%, у 2014 році – 9,7%,
займаються спортом лише 1,6%,1,6, 1,7%, відповідно.
При цьому, мережа закладів фізкультурно-спортивної спрямованості в
області протягом періоду дещо зменшилась.
Так станом 01 січня 2012 року мережа закладів фізкультурно-спортивної
спрямованості в області налічувала 57 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а
вже станом на 01 січня 2015 року зменшилась до 53, тобто на 7 %.

4

В дитячо-юнацьких спортивних школах усіх типів в області спортом
займаються близько 17 тисяч осіб, а взагалі спортом – майже 26 тисяч осіб.
У спортивних школах Полтавської області тренуються і підвищують свою
майстерність 18 майстрів спорту України міжнародного класу, 54 майстри
спорту України, 294 кандидата в майстри спорту України та 362 спортсмени І
спортивного розряду.
Крім того, в області працює Полтавська обласна школа вищої спортивної
майстерності. У цій школі продовжують підвищувати спортивну майстерність
110 спортсменів постійного складу (з них 49 осіб зараховані до складу збірних
команд України) та 28 спортсменів змінного складу, 1 – заслужений майстер
спорту України, 13 – майстри спорту України міжнародного класу, 59– майстри
спорту України, 35 – кандидати у майстри спорту України.
У 2012 році створено штатну спортивну команду резервного спорту
Полтавської області, до якої наразі входять 25 спортсменів віком до 23 років,
що регулярно отримують заробітну плату.
Невідповідність спортивних споруд сучасним вимогам щодо технічної та
функціональної якості, низький рівень забезпечення населення площинними
спорудами, обладнанням та інвентарем.
Незадовільний стан матеріально-технічної бази у 2-3 рази нижчий, ніж у
розвинутих державах, понад 80% спортивних майданчиків не відповідають
сучасним вимогам та негативно впливає на виконання заходів програми. Одним
із напрямків програми залишається невідповідність спортивних споруд
сучасним вимогам щодо технічної та функціональної якості, низький рівень
забезпечення населення площинними спортивними спорудами, обладнанням та
інвентарем.
Так, кількість площинних споруд зменшилась з 2553 до 2474 одиниць або
майже на 4%. Аналогічно, кількість приміщень для фізкультурних занять та
спортивних залів зменшилась з 1176 до 1059 одиниць або на 9%. Вищенаведене
також свідчить про недостатню увагу до розвитку матеріально-технічної бази
галузі фізичної культури і спорту, а відповідно, до зміцнення і збереження
здоров’я населення області.
Протягом періоду дії програми проводилось відповідне поліпшення
матеріально-технічної бази закладів. Так, за останні роки дії програми
облаштовано 24 спортивні майданчики зі штучним покриттям, проведено
капітальний ремонт спортивних залів з тренажерами на навчально-тренувальній
базі дитячо-юнацької спортивної школи «Олімпійські надії», облаштовано
штучним покриттям та проведено капітальний ремонт футбольного поля
обласного фізкультурно-спортивного товариства «Динамо». Збереження
існуючої матеріально-технічної бази та будівництво сучасних спортивних
споруд, напрацювання в цьому напрямку дадуть змогу забезпечити розвиток
фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед всіх верств
населення, що в свою чергу сприятиме досягненню мети.
Підвищення професійного рівня кадрів по забезпеченню діяльності галузі
фізичної культури і спорту;
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За таких умов пріоритетним напрямом гуманітарної політики держави
має стати розвиток сфери фізичної культури і спорту, що дасть можливість
забезпечити оптимальну рухову активність кожної людини впродовж усього
життя, створити умови для організації змістовного дозвілля і максимальної
реалізації здібностей людини. Важливим є удосконалення форм залучення
різних груп населення незалежно від статі, віку та соціального статусу до
регулярних і повноцінних занять фізичною культурою і спортом.
У сучасному сьогоденні розвиток фізичної культури і спорту є одним із
основних чинників соціально-економічного розвитку, як регіону так і країни в
цілому. Тому, на сьогоднішній день, стоїть одне із найважливіших завдань у
всебічній підтримці та розвитку Програми, що дасть можливість покращити
матеріально-фінансовий стан даної галузі, збільшити кількість населення
залученого до спортивно-масової роботи, створити належні умови для
проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у закладах
освіти, дитячо-юнацької спортивної школи незалежно від форм власності та
підпорядкування, забезпечити проведення належної базової підготовки юних
спортсменів, проведення навчально-тренувальних зборів для збірних команд
області з різних видів спорту.
Мета програми
Мета програми – це удосконалення державної політики у сфері фізичної
культури і спорту, удосконалення форм залучення різних груп населення до
регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом,
забезпечення будівництва сучасних спортивних споруд, розвитку спорту вищих
досягнень, сприяння соціально-економічного розвитку області та поліпшення
стану здоров’я всіх верств населення.
З метою забезпечення реалізації права громадян на заняття фізичною
культурою і спортом рекомендувати новообраним головам об’єднаних
територіальних громад:
- включити до статуту об’єднаної територіальної громади питання
розвитку сфери фізичної культури і спорту та збереження і зміцнення здоров’я
населення як пріоритетні напрями діяльності громад;
- затвердити програми розвитку фізичної культури та спорту і
забезпечити їх фінансування;
- передбачити у штатному розписі апарату ради об’єднаної територіальної
громади посаду фахівця, відповідального за розвиток фізичної культури і
спорту на території цієї громади;
- сприяти створенню та діяльності фізкультурно-спортивних клубів та
дитячо-юнацьких спортивних шкіл;
- вжити заходів щодо розвитку і зміцнення матеріально-спортивної бази
об’єднаних територіальних громад, у тому числі за рахунок коштів субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури
об’єднаних територіальних громад.
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Основними напрямками реалізації програми є:
- реалізація політики держави у сфері фізичної культури і спорту на
Полтавщині;
- забезпечення розвитку фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової
роботи серед всіх верств населення;
- розвиток Олімпійського, Паралімпійського, Дефлімпійського та
неолімпійського спорту;
- збереження існуючої матеріально-технічної бази та будівництво
сучасних спортивних споруд;
- забезпечення пропаганди здорового способу життя, занять дитячоюнацьким та резервним спортом.
Очікувані показники успішності Програми
Виконання заходів, передбачених Програмою розвитку фізичної культури
і спорту на 2017 – 2020 роки, дозволить:
- збільшення щороку на 1% (1262 чоловік) загальної чисельності
населення сприяння кількість громадян, залучених до різних видів
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів для різних верств населення;
- проведення один раз на рік протягом періоду дії програми змагань
обласного рівня та участь щороку в Всеукраїнській спартакіаді серед
допризовної молоді, дасть можливість удосконалення рівня фізичної підготовки
молоді, ефективності загальної, професійної орієнтованої та спеціальної
фізичної підготовки для проходження служби у Збройних Силах, інших
військових формуваннях та правоохоронних органах з метою захисту
суверенітету та незалежності держави;
- проведення відбору осіб, які мають високий рівень підготовленості та
здатні під час проведення спортивних заходів витримувати значні фізичні та
психологічні навантаження, для подальшого залучення їх до резервного спорту,
спорту інвалідів та неолімпійського спорту збільшить на 8% (1280 чоловік);
- проведення облаштування щороку спортивної інфраструктури,
будівництва 8 майданчиків зі штучним покриттям та модернізації спортивних
споруд;
- забезпечення функціонування та удосконалення мережі організацій та
закладів фізичної культури;
- залучення більшої кількості населення до занять фізичною культурою та
більшої кількості дітей до занять в ДЮСШ на 20% (3200 чоловік).
- підготовка членів національних збірних команд України, збірників
Полтавської області, збільшення на 1% (1 людина) представництва спортсменів
з вказаного регіону у складі збірних команд України з видів спорту, що
культивуються в області; проведення навчально-тренувальних зборів.
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Координація та контроль за заходом виконання програми
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів
виконавцями, зазначеними в цій Програмі.
Річний звіт про виконання Програми та ефективність використання
бюджетних коштів надається до 20 січня наступного за звітним роком до
Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій
облдержадміністрації.
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації
щорічно звітує про хід реалізації заходів Програми перед обласною радою.

Напрями діяльності та заходи програми
Обласна Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017 – 2020 роки у новій редакції
№
з/п

1.1.

Перелік заходів програми

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

8

Орієнтовний обсяг фінансування
поетапно з розбивкою по роках (у
разі довгострокового терміну
реалізації). В іншому випадку – по
роках, тис. грн.

2017 РІК
1. Створення умов для підвищення ефективності фізичної підготовки у Збройних Силах та інших військових формуваннях
Проведення обласної та участь у
Управління у справах сім'ї,
Всеукраїнській спартакіаді серед
2017
молоді та спорту
обласний бюджет У межах бюджетних призначень,
допризовної молоді; проведення
облдержадміністрації,
визначених рішенням про місцевий
поетапних змагань
Полтавський обласний
бюджет
для підвищення рівня фізичної
центр фізичного здоров’я
підготовки молоді, ефективності
населення "Спорт для всіх"
загальної, професійної орієнтованої та
спеціальної фізичної підготовки для
проходження служби у Збройних
Силах, інших військових формуваннях

РАЗОМ
2. Популяризація здорового способу життя та подолання суспільної байдужості до здоров’я населення. Створення умов для забезпечення оптимальної
рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного
2.1. Впровадження соціальної реклами
Управління у справах сім'ї,
щодо пропаганди здорового способу
2017
молоді та спорту
обласний бюджет У межах бюджетних
життя, підвищення рівня культури
облдержадміністрації,
призначень,визначених рішенням
харчування, висвітлення позитивного
Полтавський обласний
про місцевий бюджет
впливу на здоров'я людини
центр фізичного здоров’я
оптимальної рухової активності
населення "Спорт для всіх",
небезпеки активного та пасивного
Полтавське обласне
тютюнопаління, вживання алкоголю та
відділення Національного
наркоманії висвітлення
олімпійського комітету
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у засобах масової інформації, зокрема
на теле-і радіопрограмах та залучення
до пропаганди здорового способу
життя громадські об'єднання,
профспілки, роботодавців, державних
та громадських діячів, відомих
спортсменів та митців

України

РАЗОМ
3.1.

3.2.

3. Забезпечення функціонування мережі органів та закладів фізичної культури і спорту
Забезпечення фінансової підтримки
Управління у справах сім'ї,
обласних організацій фізкультурно2017
молоді та спорту
обласний бюджет
4396,2
спортивних товариств «Динамо»,
облдержадміністрації,
«Колос», «Спартак», «Україна»,
обласні організації
обласної дитячо-юнацької спортивної
фізкультурно-спортивних
школи обласної організації
товариств «Динамо»,
фізкультурно-спортивного товариства
«Колос», «Україна»,
«Колос», спортивних споруд стадіону
«Спартак», заклад
«Динамо» обласної організації
об’єднання громадян
фізкультурно-спортивного товариства
«Полтавська обласна
«Динамо»
дитячо-юнацька спортивна
школа «Колос»
Забезпечення діяльності мережі
Управління у справах сім'ї,
обласний бюджет
комунальних дитячо-юнацьких
2017
молоді та спорту
У межах бюджетних призначень,
спортивних шкіл та Полтавської
облдержадміністрації
визначених рішенням про місцевий
обласної школи вищої спортивної
Полтавська обласна школа
бюджет
майстерності
вищої спортивної
майстерності
місцевий бюджети
Райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських
міст обласного значення
рад та об’єднаних
територіальних громад
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3.3

3.4.

Забезпечення діяльності місцевих
центрів фізичного здоров'я населення
"Спорт для всіх" та проведення ними
фізкультурно-масових заходів серед
населення регіону

Функціонування центрів з інвалідного
спорту і реабілітаційних шкіл,
проведення навчально-тренувальних
зборів і змагань та заходів з
інвалідного спорту

2017

2017

Управління у справах сім'ї,
молоді та спорту
обласний бюджет
облдержадміністрації,
Полтавський обласний центр
фізичного здоров’я населення
"Спорт для всіх"
Райдержадміністрації,
місцевий бюджети
виконавчі комітети міських
міст обласного значення
рад та об’єднаних
територіальних громад
Управління у справах сім'ї,
молоді та спорту
обласний бюджет
облдержадміністрації,
Полтавський регіональний
центр "Інваспорт",
Полтавська обласна дитячоюнацька реабілітаційна
спортивна школа інвалідів

РАЗОМ

4.1.

4.2.

706,0

У межах бюджетних призначень,
визначених рішенням про місцевий
бюджет

4183,6

9285,8
4. Забезпечення відбору осіб, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час проведення спортивних заходів витримувати значні
фізичні та психологічні навантаження, для подальшого залучення їх до резервного спорту
Забезпечення функціонування
Управління у справах сім'ї,
штатних спортивних команд
2017
молоді та спорту
обласний бюджет
866,0
резервного спорту
облдержадміністрації,
Полтавська обласна школа
вищої спортивної
майстерності
Забезпечення виплати стипендій
Управління у справах сім'ї,
голови облдержадміністрації для
2017
молоді та спорту
обласний бюджет
1555,2
підтримки перспективних спортсменів
облдержадміністрації
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4.3.

5.1.

5.2.

області
Виплата винагород спортсменам
області – чемпіонам та призерам
Олімпійських, Паралімпійським,
Дефлімпійським, Всесвітніх
ігор,Універсіад, чемпіонатів світу та
Європи, України з олімпійських та
неолімпійських видів спорту та їх
тренерам

2017

Управління у справах сім'ї ,
молоді та спорту
облдержадміністрації

обласний бюджет

У межах бюджетних призначень,
визначених рішенням про місцевий
бюджет

РАЗОМ
5. Підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху
Підготовка та участь спортсменів
Управління у справах сім'ї,
області різних вікових груп у
2017
молоді та спорту
обласний бюджет
спортивних заходах всеукраїнського та
облдержадміністрації,
міжнародного рівня з олімпійських
обласні організації
видів спорту. Придбання обладнання
фізкультурно-спортивних
та інвентарю, спортивного одягу,
товариств, федерації з видів
взуття, аксесуарів загального і
спорту, Полтавське обласне
спеціального призначення
відділення Національного
олімпійського комітету
України
Підготовка та участь спортсменів
Управління у справах сім'ї,
області різних вікових груп у
2017
молоді та спорту
обласний
спортивних заходах всеукраїнського та
облдержадміністрації,
бюджет
міжнародного рівня з неолімпійських
обласні організації
видів спорту. Придбання обладнання
фізкультурно-спортивних
та інвентарю, спортивного одягу,
товариств, федерації з видів
взуття, аксесуарів загального і
спорту
спеціального призначення
РАЗОМ

2421,2

9372,1

2773,0

12145,1
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6. Розбудова спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва та модернізації спортивних споруд, із залученням коштів інвесторів
Модернізація та реконструкція,
Райдержадміністрації,
капітальний ремонт, проектування та
2017
виконавчі комітети міських
місцевий
У межах бюджетних призначень,
будівництво легкоатлетичного
міст обласного значення
бюджети
визначених рішенням про місцевий
стадіону для закладів фізичної
рад та об’єднаних
бюджет
культури і спорту, спортивних споруд
територіальних громад
Закупівля з монтажем
Управління у справах сім'ї,
багатофункціональних спортивних
2017
молоді та спорту
обласний, місцевий
11200,0
майданчиків із синтетичним
облдержадміністрації,
бюджети
покриттям та тренажерним
райдержадміністрації,
обладнанням
виконавчі комітети міських
(за умови спів фінансування міст обласного значення
обласний бюджет закупівля з
рад та об’єднаних
монтажем, місцеві бюджети підготовчі
територіальних громад
роботи (основа для вкладання
майданчика дренаж, огорожа ,
освітлення)
Облаштування, роздягалень
Управління у справах сім'ї,
багатофункціональних спортивних
2017
молоді та спорту
обласний бюджет
528,1
майданчиків із синтетичним
облдержадміністрації,
покриттям та утеплення зовнішніх стін
обласна організація
приміщення стадіону «Динамо»
фізкультурно-спортивного
обласної організації фізкультурнотовариства «Динамо»
спортивного товариства «Динамо»
Створити умови для будівництва
Райдержадміністрації,
нових спортивних споруд, у т.ч.
2017
виконавчі комітети міських місцевий бюджети У межах бюджетних призначень,
плавальних басейнів, льодових,
міст обласного значення
визначених рішенням про місцевий
баскетбольних арен. Забезпечувати,
рад та об’єднаних
бюджет
тренажерним обладнанням
територіальних громад
будівництво спортивних парків
рекреаційних та дитячих майданчиків,
пішохідних та велосипедних доріжок у
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місцях проживання та масового
відпочинку населення, облаштування
пунктів прокату спортивного
інвентарю, у місцях відпочинку
громадян
РАЗОМ
11728,1
7. Заохочення кращих спортсменів області та їх тренерів
Райдержадміністрації,
2017
виконавчі комітети міських місцевий бюджети У межах бюджетних призначень,
міст обласного значення
визначених рішенням про місцевий
рад та об’єднаних
бюджет
територіальних громад
.

Вирішення соціально-побутових
питань спортсменам, які посіли
призові місця на Олімпійських,
Паралімпійських та Дефлімпійських
іграх, Всесвітніх іграх з
неолімпійських видів спорту,
Юнацьких Олімпійських та
Європейських іграх, Всесвітніх іграх з
єдиноборств, Всесвітній шаховій
олімпіаді, Всесвітніх інтелектуальних
іграх, чемпіонатів світу, Європи
Всесвітніх універсіадах
7.2.
Винагорода спортсмену, чемпіону світу з боксу 2017 року, Хижняку Олександру Олександровичу та його тренеру
Хижняку Олександру Олександровичу встановлюються в таких розмірах:
- спортсмену – 500 000 гривень;
- тренеру спортсмена – 100 000 гривень.
Виплата винагород здійснюється управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської обласної державної адміністрації за рахунок
асигнувань, передбачених в обласному бюджеті.
РАЗОМ
600,0
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ НА 2017 РІК
36180,2
7.1.
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№
з/п

Перелік заходів програми

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування
поетапно з розбивкою по роках (у
разі довгострокового терміну
реалізації). В іншому випадку – по
роках, тис. грн.

2018 рік
1. Забезпечення відбору осіб, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час проведення спортивних заходів витримувати значні фізичні та
психологічні навантаження, для подальшого залучення їх до резервного спорту
1.1. Забезпечення функціонування
Управління у справах сім'ї,
штатних спортивних команд
2018
молоді та спорту
обласний бюджет
1092,6
резервного спорту
облдержадміністрації,
Полтавська обласна школа
вищої спортивної
майстерності
1.2. Забезпечення виплати стипендій
Управління у справах сім'ї ,
голови облдержадміністрації для
2018
молоді та спорту
обласний бюджет
2233,8
підтримки перспективних спортсменів
облдержадміністрації
області
1.3. Виплата винагород спортсменам
Управління у справах сім'ї ,
області – чемпіонам та призерам
2018
молоді та спорту
обласний бюджет У межах бюджетних призначень,
Олімпійських, Паралімпійським,
облдержадміністрації
визначених рішенням про місцевий
Дефлімпійським, Всесвітніх
бюджет
ігор,Універсіад, чемпіонатів світу та
Європи, України з олімпійських та
неолімпійських видів спорту та їх
тренерам
РАЗОМ
5864,8
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2.1.

2.2.

3.1.

2. Підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху
Підготовка та участь спортсменів
Управління у справах сім'ї,
області різних вікових груп у
2018
молоді та спорту
обласний бюджет
7400,0
спортивних заходах всеукраїнського та
облдержадміністрації,
міжнародного рівня з олімпійських
обласні організації
видів спорту. Придбання обладнання
фізкультурно-спортивних
та інвентарю, спортивного одягу,
товариств, федерації з видів
взуття, аксесуарів загального і
спорту, Полтавське обласне
спеціального призначення
відділення Національного
олімпійського комітету
України
Підготовка та участь спортсменів
Управління у справах сім'ї,
області різних вікових груп у
2018
молоді та спорту
обласний бюджет
2600,0
спортивних заходах всеукраїнського та
облдержадміністрації,
міжнародного рівня з неолімпійських
обласні організації
видів спорту. Придбання обладнання
фізкультурно-спортивних
та інвентарю, спортивного одягу,
товариств, федерації з видів
взуття, аксесуарів загального і
спорту
спеціального призначення
РАЗОМ
10000,0
3. Розбудова спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва та модернізації спортивних споруд, із залученням коштів інвесторів
Модернізація та реконструкція,
Управління у справах сім’ї,
капітальний ремонт, проектування,
2018
молоді та спорту
обласний бюджет
2650,0
будівництво стадіонів для закладів
облдержадміністрації,
фізичної культури і спорту та споруд
Департамент будівництва,
місцевий
комунальної і загальнодержавної
містобудування і
бюджети
У межах бюджетних призначень,
форми власності
архітектури та житлововизначених рішенням про місцевий
комунального господарства
бюджет
облдержадміністрації
райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських
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3.2

3.3.

Закупівля з монтажем
багатофункціональних спортивних
майданчиків із синтетичним
покриттям та тренажерним
обладнанням
(за умови спів фінансування обласний бюджет закупівля з
монтажем, місцеві бюджети підготовчі
роботи (основа для вкладання
майданчика дренаж, огорожа,
освітлення)
Створення умов для будівництва
нових спортивних споруд, у т.ч.
льодових, баскетбольних арен.
Забезпечення, тренажерним
обладнанням, будівництво спортивних
парків рекреаційних та дитячих
майданчиків, пішохідних та
велосипедних доріжок у місцях
проживання та масового відпочинку
населення, облаштування пунктів
прокату спортивного інвентарю, у
місцях відпочинку громадян

2018

2018

міст обласного значення
рад та об’єднаних
територіальних громад
Управління у справах сім'ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських
міст обласного значення
рад та об’єднаних
територіальних громад

Управління у справах сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
«Спорт для всіх»
Райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських
міст обласного значення
рад та об’єднаних
територіальних громад

обласний,
місцевий
бюджет

обласний бюджет,

Виплата разових винагород на
вирішення соціально-побутових
питань спортсменів області, які посіли
перше місце на Олімпійських,

У межах бюджетних призначень,
визначених рішенням про місцевий
бюджет

8000,0

місцевий бюджет
У межах бюджетних призначень,
визначених рішенням про місцевий
бюджет

РАЗОМ

4.1.

11200,0

4. Заохочення кращих спортсменів області та їх тренерів
Управління у справах сім’ї,
2018
молоді та спорту
обласний
облдержадміністрації
бюджет

21850,0

У межах бюджетних призначень,
визначених рішенням про місцевий
бюджет
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Паралімпійських, Дефлімпійських
іграх та Всесвітніх іграх з
неолімпійських видів спорту

Райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських
міст обласного значення
рад та об’єднаних
територіальних громад

місцевий
бюджети

РАЗОМ
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ НА 2018 РІК
№
з/п

Перелік заходів програми

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

35176,4
Орієнтовний обсяг фінансування
поетапно з розбивкою по роках (у
разі довгострокового терміну
реалізації). В іншому випадку – по
роках, тис. грн.

2019 рік
1. Забезпечення відбору осіб, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час проведення спортивних заходів витримувати значні фізичні та
психологічні навантаження, для подальшого залучення їх до резервного спорту
1.1. Забезпечення функціонування
Управління у справах сім'ї,
штатних спортивних команд
2019
молоді та спорту
обласний бюджет
1201,9
резервного спорту
облдержадміністрації,
Полтавська обласна школа
вищої спортивної
майстерності
1.2. Забезпечення виплати стипендій
Управління у справах сім'ї ,
голови облдержадміністрації для
2019
молоді та спорту
обласний бюджет
2460,0
підтримки перспективних спортсменів
облдержадміністрації
області
1.3. Виплата винагород спортсменам
Управління у справах сім'ї ,
області – чемпіонам та призерам
2019
молоді та спорту
обласний бюджет У межах бюджетних призначень,
Олімпійських, Паралімпійським,
облдержадміністрації
визначених рішенням про місцевий
Дефлімпійським, Всесвітніх
бюджет
ігор,Універсіад, чемпіонатів світу та
Європи, України з олімпійських та
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неолімпійських видів спорту та їх
тренерам

2.1.

2.2.

3.1.

РАЗОМ
3661,9
2. Підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху
Підготовка та участь спортсменів
Управління у справах сім'ї,
області різних вікових груп у
2019
молоді та спорту
обласний бюджет
8140,0
спортивних заходах всеукраїнського та
облдержадміністрації,
міжнародного рівня з олімпійських
обласні організації
видів спорту. Придбання обладнання
фізкультурно-спортивних
та інвентарю, спортивного одягу,
товариств, федерації з видів
взуття, аксесуарів загального і
спорту, Полтавське обласне
спеціального призначення
відділення Національного
олімпійського комітету
України
Підготовка та участь спортсменів
Управління у справах сім'ї,
області різних вікових груп у
2019
молоді та спорту
обласний бюджет
2860,0
спортивних заходах всеукраїнського та
облдержадміністрації,
міжнародного рівня з неолімпійських
обласні організації
видів спорту. Придбання обладнання
фізкультурно-спортивних
та інвентарю, спортивного одягу,
товариств, федерації з видів
взуття, аксесуарів загального і
спорту
спеціального призначення
РАЗОМ
11000,0
3. Розбудова спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва та модернізації спортивних споруд, із залученням коштів інвесторів
Модернізація та реконструкція,
Управління у справах сім’ї,
капітальний ремонт, проектування,
2019
молоді та спорту
обласний, місцевий У межах бюджетних призначень,
будівництво стадіонів для закладів
облдержадміністрації,
бюджети
визначених рішенням про місцевий
фізичної культури і спорту та споруд
Департамент будівництва,
бюджет
комунальної і загальнодержавної
містобудування і
форми власності
архітектури та житловокомунального господарства
облдержадміністрації
райдержадміністрації,
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3.2.

3.3.

Закупівля з монтажем
багатофункціональних спортивних
майданчиків із синтетичним
покриттям та тренажерним
обладнанням
(за умови спів фінансування обласний бюджет закупівля з
монтажем, місцеві бюджети підготовчі
роботи (основа для вкладання
майданчика дренаж, огорожа,
освітлення)
Створення умов для будівництва
нових спортивних споруд, у т.ч.
льодових, баскетбольних арен.
Забезпечення, тренажерним
обладнанням, будівництво спортивних
парків рекреаційних та дитячих
майданчиків, пішохідних та
велосипедних доріжок у місцях
проживання та масового відпочинку
населення, облаштування пунктів
прокату спортивного інвентарю, у
місцях відпочинку громадян

2019

2019

виконавчі комітети міських
міст обласного значення
рад та об’єднаних
територіальних громад
Управління у справах сім'ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських
міст обласного значення
рад та об’єднаних
територіальних громад

Управління у справах сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
«Спорт для всіх»
Райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських
міст обласного значення
рад та об’єднаних
територіальних громад

обласний, місцевий У межах бюджетних призначень,
бюджети
визначених рішенням про місцевий
бюджет

обласний, місцевий У межах бюджетних призначень,
бюджети
визначених рішенням про місцевий
бюджет

РАЗОМ

4.1.

Виплата разових винагород на
вирішення соціально-побутових
питань спортсменів області, які посіли

4. Заохочення кращих спортсменів області та їх тренерів
Управління у справах сім’ї,
2019
молоді та спорту
обласний
облдержадміністрації
бюджет

У межах бюджетних призначень,
визначених рішенням про місцевий
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перше місце на Олімпійських,
Паралімпійських, Дефлімпійських
іграх та Всесвітніх іграх з
неолімпійських видів спорту

бюджет
Райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських
міст обласного значення
рад та об’єднаних
територіальних громад

місцевий
бюджети

РАЗОМ
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ НА 2019 РІК
№
з/п

Перелік заходів програми

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

14661,9
Орієнтовний обсяг фінансування
поетапно з розбивкою по роках (у
разі довгострокового терміну
реалізації). В іншому випадку – по
роках, тис. грн.

2020 рік
1. Забезпечення відбору осіб, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час проведення спортивних заходів витримувати значні фізичні та
психологічні навантаження, для подальшого залучення їх до резервного спорту
1.1. Забезпечення функціонування
Управління у справах сім'ї,
штатних спортивних команд
2020
молоді та спорту
обласний бюджет
1322,1
резервного спорту
облдержадміністрації,
Полтавська обласна школа
вищої спортивної
майстерності
1.2. Забезпечення виплати стипендій
2017-2020
Управління у справах сім'ї ,
голови облдержадміністрації для
молоді та спорту
обласний бюджет
2706,0
підтримки перспективних спортсменів
облдержадміністрації
області
1.3. Виплата винагород спортсменам
2017-2020
Управління у справах сім'ї , обласний бюджет
У межах бюджетних призначень,
області – чемпіонам та призерам
молоді та спорту
визначених рішенням про місцевий
Олімпійських, Паралімпійським,
облдержадміністрації
бюджет
Дефлімпійським, Всесвітніх
ігор,Універсіад, чемпіонатів світу та
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Європи, України з олімпійських та
неолімпійських видів спорту та їх
тренерам

2.1.

2.2.

3.1

РАЗОМ
4028,1
2. Підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху
Підготовка та участь спортсменів
2017-2020
Управління у справах сім'ї,
області різних вікових груп у
молоді та спорту
обласний бюджет
8954,0
спортивних заходах всеукраїнського та
облдержадміністрації,
міжнародного рівня з олімпійських
обласні організації
видів спорту. Придбання обладнання
фізкультурно-спортивних
та інвентарю, спортивного одягу,
товариств, федерації з видів
взуття, аксесуарів загального і
спорту, Полтавське обласне
спеціального призначення
відділення Національного
олімпійського комітету
України
Підготовка та участь спортсменів
2017-2020
Управління у справах сім'ї,
області різних вікових груп у
молоді та спорту
обласний бюджет
3146,0
спортивних заходах всеукраїнського та
облдержадміністрації,
міжнародного рівня з неолімпійських
обласні організації
видів спорту. Придбання обладнання
фізкультурно-спортивних
та інвентарю, спортивного одягу,
товариств, федерації з видів
взуття, аксесуарів загального і
спорту
спеціального призначення
РАЗОМ
12100,0
3. Розбудова спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва та модернізації спортивних споруд, із залученням коштів інвесторів
Модернізація та реконструкція,
Управління у справах сім’ї,
капітальний ремонт, проектування,
2020
молоді та спорту
обласний, місцевий У межах бюджетних призначень,
будівництво стадіонів для закладів
облдержадміністрації,
бюджети
визначених рішенням про місцевий
фізичної культури і спорту та споруд
Департамент будівництва,
бюджет
комунальної і загальнодержавної
містобудування і
форми власності
архітектури та житловокомунального господарства
облдержадміністрації
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3.2.

3.3.

Закупівля з монтажем
багатофункціональних спортивних
майданчиків із синтетичним
покриттям та тренажерним
обладнанням
(за умови спів фінансування обласний бюджет закупівля з
монтажем, місцеві бюджети підготовчі
роботи (основа для вкладання
майданчика дренаж, огорожа,
освітлення)
Створення умов для будівництва
нових спортивних споруд, у т.ч.
льодових, баскетбольних арен.
Забезпечення, тренажерним
обладнанням, будівництво спортивних
парків рекреаційних та дитячих
майданчиків, пішохідних та
велосипедних доріжок у місцях
проживання та масового відпочинку
населення, облаштування пунктів
прокату спортивного інвентарю, у
місцях відпочинку громадян

2020

2020

райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських
міст обласного значення
рад та об’єднаних
територіальних громад
Управління у справах сім'ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських
міст обласного значення
рад та об’єднаних
територіальних громад

Управління у справах сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
«Спорт для всіх»
Райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських
міст обласного значення
рад та об’єднаних
територіальних громад

обласний,
місцевий бюджети

У межах бюджетних призначень,
визначених рішенням про місцевий
бюджет

обласний,
місцевий бюджети

У межах бюджетних призначень,
визначених рішенням про місцевий
бюджет

РАЗОМ
4.1.

Виплата разових винагород на
вирішення соціально-побутових
питань спортсменів області, які посіли

4. Заохочення кращих спортсменів області та їх тренерів
Управління у справах сім’ї,
2020
молоді та спорту
обласний
облдержадміністрації
бюджет

У межах бюджетних призначень,
визначених рішенням про місцевий
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перше місце на Олімпійських,
Паралімпійських, Дефлімпійських
іграх та Всесвітніх іграх з
неолімпійських видів спорту

бюджет
Райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських
міст обласного значення
рад та об’єднаних
територіальних громад

місцевий
бюджети

РАЗОМ
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ НА 2020 РІК

16128,1
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Бюджет програми
Обласна Програма розвитку фізичної культури і спорту
на 2017 – 2020 роки у новій редакції
Очікувані
джерела
фінансування
Обсяг коштів,
усього, у тому
числі тис. грн.
державний
бюджет тис.
грн.
обласний
бюджет тис.
грн.
районні, міські
бюджети тис.
грн.
бюджети сіл,
селищ,
об’єднаних
територіальних
громад тис. грн.
Інші джерела

Етапи з розбивкою по роках (у разі довгострокового
терміну реалізації). В іншому випадку – строк
програми по роках
І етап
ІІ етап
2017
2018
2019
2020
36180,2

35176,4

14661,9

16128,1

-

-

-

-

36180,2

35176,4

14661,9

16128,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Частка у % від
загального
обсягу
фінансування

100

100

-

Обсяг фінансування уточнюється щороку при формуванні проектів
місцевих бюджетів на відповідний бюджетний період у межах видатків,
передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному
за виконання завдань і заходів Програми.

Начальник Управління

О.В. Буцький
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Збільшення щороку загальної чисельності
населення сприяння кількість громадян,
залучених до різних видів фізкультурно- 126232
оздоровчих та спортивних заходів для
різних верств населення;
Проведення один раз на рік протягом
періоду дії програми змагань обласного
рівня та участь щороку в Всеукраїнській
спартакіаді серед допризовної молоді,
дасть можливість удосконалення рівня
фізичної підготовки молоді, ефективності
2
загальної, професійної орієнтованої та
спеціальної фізичної підготовки для
проходження служби у Збройних Силах,
інших військових формуваннях та
правоохоронних органах з метою захисту
суверенітету та незалежності держави;
Проведення відбору осіб, які мають 16000

Одиниця виміру

Показники успішності проекту

Значення показника станом
на початок реалізації
програми

Показники успішності програми
Обласна Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017 – 2020 роки у новій редакції

чол.

Прогнозні значення успішності станом на завершення
бюджетного року
1 рік
2 рік
3рік
4 рік
Наступні
роки до кінця
строку
програми
(або
останнього
етапу)

1262

1262

1262

Джерела
інформації
показників

1262

Річний звіт за
формою №2 – ФК
«Звіт з фізичної
культури і
спорту»

шт.

2

2

2

2

Звіт по
проведенню та
участі у
спортивних
змаганнях

чол.

1280

1280

1280

1280

Річний звіт за
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високий рівень підготовленості та здатні
під час проведення спортивних заходів
витримувати
значні
фізичні
та
психологічні
навантаження,
для
подальшого залучення їх до резервного
спорту,
спорту
інвалідів
та
неолімпійського спорту.
Проведення
облаштування
щороку
спортивної інфраструктури, будівництва
майданчиків зі штучним покриттям та
модернізації спортивних споруд;
Забезпечення
функціонування
та
удосконалення мережі організацій та
закладів фізичної культури

Залучення більшої кількість населення до
занять фізичною культурою та залучення
більшої кількості дітей до занять в
ДЮСШ
Підготовка членів національних збірних
команд України, збірників Полтавської
області, збільшення
представництва
спортсменів з вказаного регіону у складі
збірних команд України з видів спорту,
що культивуються в області; проведення
навчально –тренувальних зборів

формою №5 – ФК
«Зведений звіт
про діяльність
ДЮСШ та
СДЮШОР»
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шт.

15

8

8

8

48

шт.

48

48

48

48

16000

чол.

3200

3200

3200

3200

100

чол.

105

110

113

115

Річний звіт за
формою №2 – ФК
«Звіт з фізичної
культури і
спорту»
Річний звіт за
формою №5 – ФК
«Зведений звіт
про діяльність
ДЮСШ та
СДЮШОР»
Річний звіт за
формою №5 – ФК
«Зведений звіт
про діяльність
ДЮСШ та
СДЮШОР»
Річний звіт за
формою №5 – ФК
«Зведений звіт
про діяльність
ДЮСШ та
СДЮШОР»

Перелік об’єктів будівництва сучасних спортивних майданчиків зі штучним
покриттям у 2017 році.
Місцезнаходження об’єкту
Вартість
Обласний Місцевий
робіт
бюджет
бюджет
(тис. грн.) (тис. грн.) (тис. грн.)
Загальна сума на фінансування
програми:
19200,0
11200,0
8000,0
1. Глобинський район, смт Градизьк,
вул. Героїв Дніпра, 91/1
Градизька селищна рада
2. Зіньківський район, м. Зіньків,
вул. Соборності,62
Зіньківська спеціалізована школа
3. Зіньківський район, с. Покровське,
вул. Миру,61
Загальноосвітня школа
4.Карлівський район, м. Карлівка,
вул. Полтавський шлях
Карлівська районна рада
5. Кобеляцький район, с. Канави,
вул. Центральна, 96
Загальноосвітня школа
6. Кобеляцький район, с. Бутенки, вул.
Шкільна, 37
Загальноосвітня школа
7.Кременчуцький район,
с. Кам’яні Потоки,
вул. Центральна, 405
Загальноосвітня школа
8. Лохвицький район, с. Сенча,
вул. Лесі Українки, 2а
Загальноосвітня школа
9. Лубенський район, с. Михнівці,
вул. Покровська, 5А
Засульська сільська рада
10. Машівський район, смт Машівка,
вул. Ю.Печериці,106
Загальноосвітня школа
11. Машівський район, с. Кошманівка,
вул. Центральна, 2-б
Кошманівська сільська рада

960,0

560,0

400,0

960,0

560,0

400,0

960,0

560,0

400,0

960,0

560,0

400,0

960,0

560,0

400,0

960,0

560,0

400,0

960,0

560,0

400,0

960,0

560,0

400,0

960,0

560,0

400,0

960,0

560,0

400,0

960,0

560,0

400,0
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12. Миргородський район, с. Дібрівка,
вул. Незалежності, 10
Загальноосвітня школа
13. Миргородський район,
смт Комишня, вул. Миру, 88
Загальноосвітня школа
14. Пирятинський район, с. Теплівка,
площа Ярмаркова,68
Теплівська сільська рада
15. Пирятинський район,
с. Березова Рудка, вул. Луценка, 40
Загальноосвітня школа
16. Полтавський район,
с. Коломацьке, вул. Центральна, 50
Куликівська сільська рада
17. Решетилівський район, с. Плоске,
вул. Церковна,1
Плосківська сільська рада
18. Семенівський район,
смт Семенівка, вул. Садова, 1
Семенівська ДЮСШ
19. Чутівський район, селище
Скороходове, вул. Софіївська, 1в
Скороходівська селищна рада
20. Шишацький район, с. Ковалівка,
вул. Семидідька, 2
Ковалівська сільська рада

960,0

560,0

400,0

960,0

560,0

400,0

960,0

560,0

400,0

960,0

560,0

400,0

960,0

560,0

400,0

960,0

560,0

400,0

960,0

560,0

400,0

960,0

560,0

400,0

960,0

560,0

400,0

У разі невиконання вимог рішення обласної ради одним з претендентів,
на облаштування спортивних майданчиків із штучним покриттям в поточному
році, пріоритет надати :
- Полтавський район, с. Щербані, вул. Перемоги, Щербанівська сільська
рада;
- м. Миргород, вул. Перемоги, 11, загальноосвітня школа № 9 І-ІІІ ст.
ім. Зубковської.

Начальник Управління

О.В. Буцький
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення другого пленарного
засідання вісімнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
22 грудня 2017 № 587
Порядок
виплати разових винагород на вирішення соціально-побутових питань
спортсменам, які посіли перше місце на Олімпійських, Паралімпійських,
Дефлімпійських іграх та Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту
1.
Винагороди виплачуються спортсменам, які посіли перше місце
Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Всесвітніх ігор та їх
тренерам-викладачам та встановлюються в таких розмірах:
спортсмену-чемпіону
Олімпійських,
Паралімпійських,
Дефлімпійських, Всесвітніх ігор ─ 500 000 гривень;
тренерам спортсменів-чемпіонів Олімпійських, Паралімпійських
Дефлімпійських, Всесвітніх ігор ─ 100 000 гривень.
2.
Виплата винагород здійснюється Управлінням у справах сім’ї,
молоді та спорту облдержадміністрації за рахунок асигнувань, передбачених в
обласному бюджеті на фінансування заходів обласної Програми розвитку
фізичної культури і спорту на 2017 – 2020 роки у новій редакції.
3.
Визначення кандидатів проводиться на засіданні колегії Управління
у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації.

Начальник Управління

О.В. Буцький

