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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Старобільської міської ради
23.12.2020 № 3/29
Міська програма
фінансової підтримки спортивних споруд на території Старобільської
міської територіальної громади на 2021-2025 pоки (далі – Програма)
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1. Актуальність програми
Спортивні споруди та приналежні до них об’єкти інфраструктури
потребують постійного догляду, поточних ремонтних робіт, облаштування до
потреб окремих груп населення (за гендерними особливостями, фізичними
особливостями тощо).
Тож,
програма
направлена
на
забезпечення
та
виконання
загальнодержавних програм, надання широким верстам населення
Старобільської міської територіальної громади (далі – громада) можливості
систематичних
занять фізичною культурою та спортом, утриманні у
належному стані споруд та об’єктів спортивної інфраструктури.
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2. Мета та завдання програми
Основною метою Програми є створення умов для заняття фізичною
культурою та спортом на території громади шляхом утримання спортивних
споруд та їх належного облаштування для проведення різноманітних заходів.
Завдання програми:
- наданя широким верствам населення послуг по систематичному заняттю
в групах спортивного, оздоровчого та лікувального напрямку, а також
можливості індивідуальних занять;
- наданя послуги бюджетним організаціям охорони здоров’я та освіти для
групових занять на пільговій основі;
- організація проведення науково-практичних семінарів, спортивних
змагань та інших заходів, пов’язаних із спортом та туризмом;
- надання послуги населенню по прокату спортивного інвентарю та
організації відпочинку;
- здійснення реклами та організації спортивних заходів;
- сприяння діяльності професійних спортивних суддів інструкторів,
тренерів, викладачів та інших знавців, що приймають участь у підготовці
спортсменів та атлетів, чи участь у фізкультурно-оздоровчих заходах;
утримання та розширення матеріально-технічної бази фізкультурноспортивного комплексу “Колос”.
- здійснення інших видів діяльності не заборонених законодавством
України.
3. Напрямки реалізації програми
Реалізація Програми передбачає наступні напрями:
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- забезпечення організації та підготовка спортивних споруд комплексу
до проведення спортивно-масових заходів громади, обласного рівня, згідно
календарів відділу молоді та спорту виконавчого комітету, фізкультурноспортивних товариств, учбових закладів
Ш-1V рівня акредитації,
загальноосвітніх шкіл, спортивних шкіл, трудових колективів громади,
заходам присвяченим професійним та Державним святам.
- покращення умов для занять фізичною культурою та спортом
населенням, спортивними та оздоровчими клубами, гуртками тощо.
- організація та проведення навчально-тренувальних зборів, спортивних
таборів з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту.
- проведення роботи, щодо покращення та розширення матеріальнотехнічної бази фізкультурно-спортивного комплексу «Колос».
- утримання Комунальної установа фізкультурно-спортивний комплекс
”Колос” Старобільської міської ради.

.l

g.

ua

4. Виконавці програми
Виконавцями програми є:
- Комунальна установа «Фізкультурно-спортивного комплексу ”Колос”
Старобільської міської ради;
- Виконавчий комітет Старобільської міської ради.
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5. Фінансування програми
Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджету
Старобільської міської територіальної громади та інших не заборонених
законом джерел.
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6. Термін реалізації програми – 2021 – 2025 роки.

