
 
 
 
 
Про хід виконання обласної цільової 
соціальної програми розвитку фізичної 
культури і спорту на 2018-2021 роки 

 
 

Керуючись статтями 6, 22 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, заслухавши інформацію про хід виконання обласної цільової со-
ціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2021 роки 
(додається): 

1. Визнати незадовільною роботу управління молоді та спорту обласної 
державної адміністрації щодо виконання обласної цільової соціальної про-
грами розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2021роки (далі – Про-
грама). 

2. Районним державним адміністраціям, рекомендувати органам місце-
вого самоврядування: 

1) продовжити роботу із забезпечення виконання заходів Програми; 
2) до 01.02.2019 року на засіданнях колегій райдержадміністрацій, засі-

даннях виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування, відповідних 
нарадах проаналізувати стан справ із розвитку фізкультурно-оздоровчої робо-
ти та спорту. 

3. Головам Віньковецької, Полонської, Старосинявської районних дер-
жавних адміністрацій до 01.03.2019 року розробити та внести на затвердження 
в установленому законодавством порядку районні програми розвитку фізичної 
культури та спорту, про що поінформувати обласну державну адміністрацію. 

4. Управлінню молоді та спорту обласної державної адміністрації: 
1) до 10 грудня 2018 року детально проаналізувати проблеми у галузі 

фізичної культури і спорту та розробити конкретні заходи щодо їх вирішення; 
2) до 28 грудня 2018 року провести обласну нараду за участі керівників 

громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування з питань 
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розвитку фізичної культури і спорту та поліпшення співпраці, за підсумками 
якої сформувати план фізкультурно-спортивних заходів на 2019 рік; 

3) забезпечити ефективне та цільове використання коштів, передбачених 
на виконання Програми; 

4) вжити заходів щодо створення та функціонування офіційного веб-
сайту управління. 

5. Виконавцям розпорядження про вжиті заходи інформувати управління 
молоді та спорту облдержадміністрації щоквартально, до 10 числа наступного 
за звітним періодом місяця для подальшого узагальнення, координації роботи 
з виконання Програми та інформування обласної державної адміністрації 
щоквартально, до 15 числа наступного за звітним періодом місяця. 

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


