
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

“06”квітня2018року                     м. Шепетівка                           № 60-2018 р. 

 

 

 

Про проведення  

міського місячника  

«Спорт для всіх - спільна турбота» 

 

 

 

 На виконання наказу управління молоді та спорту ХОДА від 01.03.18 №170 «Про 

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

покращення умов для регулярних занять оздоровчою фізичною культурою і масовим 

спортом різних вікових груп населення, активізації процесів будівницва, ремонту та 

облаштування найпростіших спортивних споруд та керуючись ст. 42 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”: 

 

 

1. Створити організаційний комітет по проведенню міського місячника «Спорт для 

всіх - спільна турбота» ( додаток 1). 

2. Розробити та затвердити положення про проведення міського місячника «Спорт 

для всіх - спільна турбота» ( додаток 2). 

3. Управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту, ШМЦФЗН «Спорт для всіх», 

управлінню освіти, іншим структурним підрозділам виконавчого комітету міської 

ради, організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості вжити заходів щодо 

організації та проведення Місячника. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

Стасюк Н.В.  

 

 

 

 

Міський голова         М.  Полодюк



                                                                                       Додаток 1 

до розпорядження  

від _________________№________ 

 

 

Організаційний комітет  

по проведенню міського місячника  

«Спорт для всіх - спільна турбота»  

з 1 по 30 квітня 2018 року 

 

Стасюк Н.В.    - заступник міського голови, голова організаційного      

                                               комітету; 

 

Шуляк О.Д. - начальник відділу з питань фізичної культури та спорту,  

                                               заступник голови організаційного комітету  ; 

Члени комітету: 

 

Биков В.П.                - депутат міської ради (за згодою); 

Мельник О.С. - директор ШМЦФЗН „Спорт для всіх”; 

Приймак В.О.           - депутат міської ради (за згодою); 

Рибак Є.Г.  - директор Шепетівської ДЮСШ; 

Сасюк В.М.  - член виконавчого комітету Шепетівської міської ради 

(за згодою); 

Сорока Д.Л.    - депутат міської ради (за згодою); 

Тихончук Л.І. - начальник управління освіти; 

Тихончук Р. М.         -          директор ПП «Управлінська компанія «Управдом» 

Українець Д.В. - голова Шепетівської федерації футболу (за згодою); 

Цвіркун П.І. - начальник управління житло-комунального   

                                               господарства та з питань регулювання земельних  

                                               відносин;      

Цегеля В.Д.               -          директор ПП «Управлінська компанія «Житлофонд» 

Шайнога Ю.М.  - директор комунального підприємства «Шепетівське  

                                               ремонтно-експлуатаційне підприємство. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету         В. Рачук 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       Додаток 2 

до розпорядження  

від _________________№________ 

 

 

  

ПОЛОЖЕННЯ 

Про проведення міського місячника «Спорт для всіх - спільна турбота» 

 з 1 по 30 квітня 2018 року 

 

І. Загальні положення 

     Головною метою міського місячника «Спорт для всіх - спільна турбота» (далі –  

Місячник), є покращення умов для регулярних занять оздоровчою фізичною 

культурою і масовим спортом різних вікових груп населення.  

      Основні завдання: 

 упорядкування та облаштування спортивних та дитячих майданчиків напередодні 

весняно-літнього сезону за участю широкої громадськості; 

 проведення інформаційно-пропагандистської кампанії з метою привернення уваги 

державних та недержавних організацій до питань щоденного заняття населення 

фізичною культурою та створення належних умов для щоденних занять; 

 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 на 

дозвіллі. 

 

ІІ. Організація проведення 

Координацію заходів з підготовки та проведення Місячника здійснює 

Організаційний комітет по проведенню міського місячника «Спорт для всіх - спільна 

турбота» (далі – Організаційний комітет), безпосереднє керівництво покладається на 

управління у справах сім’ї, молоді та спорту  та ШМЦФЗН «Спорт для всіх». 

 Підготовка та проведення місячника передбачає: 

 визначення стану спортивних майданчиків, які використовуються для проведення 

заходів з фізичної культури і масового спорту за місцем проживання та в місцях 

масового відпочинку населення, обсяг необхідних робіт та їх ресурсного 

забезпечення; 

 опрацювання графіку проведення робіт щодо ремонту та облаштування кожного 

спортивного майданчика у межах Місячника та доведення цієї інформації до 

населення; 

 організація проведення пропагандистської підтримки Місячника у місцевих 

засобах масової інформації; 

 формування груп фахівців і добровольців для реконструкції, ремонту та 

облаштування визначених спортивних та дитячих майданчиків; 

 проведення необхідних робіт безпосередньо на кожному визначеному майданчику.  

 складання та подання до обласного організаційного комітету звіту про проведення 

Місячника. 

 

ІІІ.Визначення переможців 

Визначення переможців міського місячника «Спорт для всіх – спільна турбота» 

здійснюється на підставі експертних висновків членів Організаційного комітету за 

наступними показниками: 



 рівень залучення населення до практичної участі в облаштуванні конкретно-

визначеного майданчика; 

 рівень бюджетного та позабюджетного фінансування витраченого на 

облаштування майданчиків; 

 кількість та якість відремонтованих та підготовлених до експлуатації 

спортивних майданчиків. 

 

ІV.Нагородження переможціів 

Переможці міського місячника «Спорт для всіх – спільна турбота» нагороджуються 

дипломами та грамотами. 

 

VІ. Фінансове забезпечення 

Витрати пов`язані з проведенням Місячника здійснюються за рахунок коштів 

міського бюджету, спонсорів та будинкових громад. 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету         В. Рачук 

 

 

 

 


