
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
ХІV сесії міської ради VIІІ скликання 

 
 

26 серпня 2021 р. № 7                                                                             

м. Шепетівка 

 

 

Про внесення змін  в Програму розвитку  

фізичної культури та спорту в Шепетівській міській 

 територіальній громаді на 2021-2025 рр.,  

затвердженої рішення ІV сесії міської радиVIIІ 

 скликання №10 від 24.12.2020 р  

  

 

 На виконання рішення ХІІ сесії міської ради VIII скликання №1 від 29.07.2021 року 

«Про затвердження Положення про премію «За вагомі досягнення у сфері фізичної культури 

та спорту Шепетівської міської територіальної громади», Закону України  «Про фізичну 

культуру і спорт», з метою відзначення досягнень провідних спортсменів міської 

територіальної громади, стимулювання творчої праці їх тренерів та діячів фізичної культури 

та спорту, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська 

рада, 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни  в Програму розвитку фізичної культури та спорту в Шепетівській 

міській територіальній громаді на 2021-2025 рр. пункт 3 Розділу 5 затвердженої рішення 

ІV сесії міської радиVIIІ скликання №10  від 24.12.2020 р (додається ). 

2. Фінансовому управлінню міської ради проводити фінансування Програми в межах 

бюджетних призначень на фінансовий рік.  

3.   Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Безкоровайну 

Г.Г. та постійні комісії з питань: соціально-економічного розвитку громади, бюджету, 

фінансів (голова комісії Олійник Г.В.), охорони здоров’я, соціального захисту населення, 

освіти, культури,  молодіжної політики та спорту (голова комісії Собчук Н.М.). 

 

 

 

Міський голова         Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення XIV сесії міської ради  

VIII скликання  

від 26.08.2021 р. № 7 

 

Розділ5. Фінансова підтримка спортивних клубів та команд 
№ 

з/п 

Назва напрямку 

діяльності(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми Строк 

викон

ання 

заходу 

Виконавці Дже

рела 

фіна

нсув

ання 

Орієнтовні обсяги 

фінансування, тис. 

грн.: 

По рокам 2021, 2022, 

2023, 2024,  2025 

Очікуваний 

результат 

3 Запровадження системи 

матеріального 

заохочення спортсменів 

міста переможців та 

призерів чемпіонатів 

України, Всеукраїнських 

змагань, Олімпійських, 

Параолімпійських ігор, 

чемпіонатів Світу, 

Європи з олімпійських та 

не олімпійських видів 

спорту та їх тренерів 

Встановлення 

винагород переможцям 

та призерам 

чемпіонатів України, 

Всеукраїнських 

змагань, Олімпійських, 

Параолімпійських ігор, 

чемпіонатів Світу, 

Європи з олімпійських 

та не олімпійських 

видів спорту та їх 

тренерам 

2012-

2025 

Управління 

у справах 

сім’ї,молод

і та спорту 

Бюд

жет 

міст

а 

2021 – згідно 

кошторисних 

призначень 

2022 – згідно 

кошторисних 

призначень 

2023 – згідно 

кошторисних 

призначень 

2024 – згідно 

кошторисних 

призначень 

2025 – згідно 

кошторисних 

призначень 

 

Матеріальне 

заохочення 

видатних 

спортсменів 

та їх тренерів 

Стимулюванн

я спортсменів 

для 

досягнення 

максимально 

високого 

результату 

 

 

Начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту           Наталія СТАСЮК 

 

Секретар міського голови            Роман ВОЗНЮК 

 



 

 


