
 
 
 
 
Про розвиток олімпійських видів 
спорту у Хмельницькій області 

 
 

На підставі статті 22 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, статті 4 Закону України “Про фізичну культуру і спорт”, заслухавши 
інформацію щодо розвитку олімпійських видів спорту у Хмельницькій області 
(додається): 

1. Відзначити, що обласною, районними державними адміністраціями 
вживаються певні заходи щодо розвитку олімпійських видів спорту в області. 

2. Звернути увагу голів: 
2.1. Красилівської райдержадміністрації щодо кількості олімпійських 

видів спорту (індивідуальних видів спорту) в Антонінській дитячо-юнацькій 
спортивній школі. 

2.2. Ярмолинецької райдержадміністрації щодо кількості залучених ви-
хованців з олімпійських видів спорту в Ярмолинецькій дитячо-юнацькій спор-
тивній школі. 

3. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським 
(міст обласного значення) головам з метою поліпшення роботи щодо розвитку 
олімпійських видів спорту: 

3.1. Розглянути це питання на засіданнях колегій райдержадміністрацій 
та засіданнях виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад. 

3.2. Під час формування місцевих бюджетів передбачати збільшення 
фінансування на розвиток олімпійських видів спорту, виконання програм 
розвитку фізичної культури та спорту. 

3.3. Звернути особливу увагу на оновлення матеріально-технічної бази 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл та загальноосвітніх навчальних закладів, 
модернізацію матеріально-технічного стану спортивних споруд. 
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3.4. Про результати проведеної роботи поінформувати управління молоді 
та спорту облдержадміністрації до 22 травня 2018 року для подальшого 
узагальнення та інформування обласної державної адміністрації. 

4. Управлінню молоді та спорту обласної державної адміністрації: 
4.1. Систематично проводити моніторинг розвитку олімпійських видів 

спорту в області, особливо у сільській місцевості. 
4.2. Продовжити роботу із залучення громадських організацій та зацікав-

лених осіб до проведення спортивних заходів з олімпійських видів спорту в 
області. 

4.3. Провести роботу з керівниками громадських організацій фізкуль-
турно-спортивного спрямування щодо налагодження співпраці у частині вико-
нання вимог договорів про спільну діяльність. 

4.4. Проводити показові спортивно-масові заходи із залученням провід-
них спортсменів та тренерів-викладачів з олімпійських видів спорту. 

4.5. У разі потреби ініціювати проведення засідань “круглих столів”, 
прес-конференцій, нарад тощо за участі представників громадських органі-
зацій фізкультурно-спортивного спрямування з питань розвитку фізичної 
культури і спорту в області. 

5. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації забезпечити широке висвітлення у місцевих засобах 
масової інформації спортивних заходів з олімпійських видів спорту. 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


