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Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 від  25 квітня 2019 року                                                                           № 35 

м. Помічна 
 
Про проведення Всеукраїнського  
місячника «Спорт для всіх –  
спільна турбота» на території  
Помічнянської ОТГ 
  

Відповідно до Наказу начальника управління освіти, науки, молоді та 

спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації  від  01.04.2019 

року №  252-од «Про проведення в області Всеукраїнського місячника 

«Спорт для всіх – спільна турбота», враховуючи Положення про проведення 

Всеукраїнського місячника «Спорт для всіх - спільна турбота» та з метою 

покращення умов для систематичних занять оздоровчою фізичною 

культурою і масовим спортом різних соціальних та вікових груп населення, 

активізації процесів будівництва, ремонту та облаштування відкритих 

спортивних майданчиків за місцем проживання і в місцях масового 

відпочинку мешканців громади, мобілізації учнівської молоді, працівників 

підприємств, установ і організацій для виконання робіт з приведення в 

належний стан спортивних споруд, підготовку їх до весняно-літнього сезону, 

керуючись статтями 32, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконком міської ради    в и р і ш и в:  
 

1. Оголосити з 01 по 30 квітня 2019 року на території Помічнянської 

об’єднаної територіальної громади Днем впорядкування спортивних та 

дитячих майданчиків з нагоди Всеукраїнського місячника «Спорт для всіх - 

спільна турбота».  

2. Утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення на 

території Помічнянської ОТГ Дня впорядкування спортивних та дитячих 

майданчиків з нагоди Всеукраїнського місячника «Спорт для всіх - спільна 

турбота» у складі 5-ти чоловік. (додається)   

3. Затвердити Положення про  підготовку та проведення на території 

Помічнянської ОТГ Дня впорядкування спортивних та дитячих майданчиків 

з нагоди Всеукраїнського місячника «Спорт для всіх - спільна турбота». 

(додається)  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                         

Щербатюка А.С.  

 

 Міський голова                                                                              Антошик М.М. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
                                                                                 рішенням виконкому  

                                                                                 Помічнянської міської ради  
                                                                             від 25 квітня 2019 року  № 35   

 

СКЛАД 

організаційного комітету з підготовки та проведення на території 

Помічнянської ОТГ Дня впорядкування спортивних та дитячих майданчиків 

з нагоди Всеукраїнського місячника «Спорт для всіх - спільна турбота» 

 

Голова оргкомітету  

Щербатюк    Артем Сергійович   -  заступник міського голови з питань                                                                  

                                                                  діяльності виконавчих органів ради      

Секретар оргкомітету     

Яценко Вікторія Василівна     - начальник відділу культури, туризму,        

                                                               молоді та спорту виконкому міської ради 

Члени оргкомітету 

Левченко Леся Костянтинівна  - спеціаліст відділу культури, туризму,  

                                                               молоді та спорту виконкому міської ради 

Решетун Анатолій Васильович - директор центру ФЗН «Спорт для всіх» 

Фідальго Поррата Аріель   - вчитель фізкультури Помічнянської  

                                                               ЗШ № 3 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконкому міської ради                Руда М.Л. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
                                                                                 рішенням виконкому  

                                                                                 Помічнянської міської ради  
                                                                                 від 25 квітня 2019 року  № 35   

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про підготовку та проведення на території Помічнянської ОТГ  

Дня впорядкування спортивних та дитячих майданчиків з нагоди 

Всеукраїнського місячника «Спорт для всіх – спільна турбота». 
 

І. Загальні положення 

 

1. Ці Умови визначають порядок підготовки та проведення на території 

Помічнянської ОТГ Дня впорядкування спортивних та дитячих майданчиків з 

нагоди Всеукраїнського місячника «Спорт для всіх – спільна турбота».  

2. Головною метою підготовки та проведення на території 

Помічнянської ОТГ Дня впорядкування спортивних та дитячих майданчиків з 

нагоди Всеукраїнського місячника «Спорт для всіх – спільна турбота»  є 

поліпшення умов для регулярних занять масовою фізичною культурою 

різних вікових груп населення за місцем проживання та у місцях масового 

відпочинку. 

3. Основні завдання : 

1) будівництво, реконструкція, ремонт та упорядкування спортивних 

майданчиків до весняно-літнього періоду за участю громадськості;  

2) проведення інформаційно-пропагандистської кампанії з метою 

привернення уваги державних та недержавних організацій до питань 

створення належних умов для щоденних занять населення фізичною 

культурою; 

3) стимулювання співпраці органів місцевого самоврядування, 

суб’єктів підприємництва та громадських організацій, мешканців житлових 

мікрорайонів, особливо молоді, щодо будівництва, ремонту, облаштування та 

утримання місць для самостійних і групових занять різними видами рухової 

активності людей під час відпочинку; 

4) запровадження сучасних стандартів активного дозвілля та створення 

здорової конкуренції серед місцевих громад щодо забезпечення належних 

умов для занять масовою фізичною культурою.  

 

ІІ. Терміни та місце проведення 

 

День впорядкування спортивних та дитячих майданчиків з нагоди 

Всеукраїнського місячника «Спорт для всіх – спільна турбота» проводиться    

квітня 2019 року по всій території Помічнянської ОТГ. 
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ІІІ. Організація проведення 

 

 Координацію заходів з підготовки та проведення на території 

Помічнянської ОТГ Дня впорядкування спортивних та дитячих майданчиків 

з нагоди Всеукраїнського місячника «Спорт для всіх – спільна турбота» 

здійснює організаційний комітет,  організація виконання заходів 

покладається на відділ культури, туризму, молоді та спорту та центр 

фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». 

ІV. Фінансове забезпечення 

 

 Витрати на проведення заходів з підготовки та проведення на території 

Помічнянської ОТГ Дня впорядкування спортивних та дитячих майданчиків з 

нагоди Всеукраїнського місячника «Спорт для всіх – спільна турбота»   

здійснюються за рахунок відповідних коштів, передбачених у місцевих 

бюджетах, спонсорських і благодійних внесків та інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством. 

 
_______________________________ 
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