
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ

 РІШЕННЯ

від  00.08.2021                                                           № проєкт
с. Миколаївка
Про внесення змін до Програми 
розвитку фізичної культури та спорту 
Миколаївської сільської ради 
Сумського району на 2021 – 2022 роки

 Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
на  виконання  Указу  Президента  України  від  17.12.2020  №  574/2020  «Про
започаткування  соціального  проекту  "Активні  парки  –  локації  здорової
України"»,  з  метою  розвитку спортивної  інфраструктури на  території
Миколаївської сільської територіальної громади, сільська рада в и р і ш и л а: 

1. Внести  зміни  до  Програми  розвитку  фізичної  культури  та  спорту
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району на  2021  –  2022  роки,
затвердивши п.3.1  Заходів щодо реалізації  програми розвитку фізичної
культури  і  спорту  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  на
2021 – 2022 роки у новій редакції (додаток 1).

2. Внести  зміни  до  додатку  «Заходи»  Програми,  збільшивши видатки  на
фізичну культуру і спорт у 2021 році на суму 300 000 грн.

3. Затвердити  Паспорт  Програми  розвитку  фізичної  культури  та  спорту
Миколаївської сільської ради Сумського району на 2021 – 2022 роки у
новій редакції (Додаток 2).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську
комісію питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального
захисту населення сільської ради.

Сільський голова Сергій САМОТОЙ



Додаток 1

ІІІ. Поліпшення матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного,
медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту

Забезпечення необхідним 
спортивним, технічним та 
господарським інвентарем 
спортивних об’єктів громади 
(спортивні тренажери та послуги з 
їх встановлення; спортивне та 
інформаційне обладнання для 
облаштування «Активних парків»; 
спортивний інвентар, косарки для 
футбольних полів, лавки і сидіння,
будівельні матеріали, фарба, 
біотуалети тощо)

Відділ
освіти,
молоді

та
спорту

2021

2022

700,0

200,0

700,0

200,0

Додаток 2

ПАСПОРТ

Програми розвитку фізичної культури та спорту Миколаївської сільської
ради Сумського району на 2021-2022 роки

1. Ініціатор розроблення 
Програми 

Виконавчий комітет Миколаївської 
сільської ради Сумського району

2. Розробник Програми Відділ освіти, молоді та спорту 
Миколаївської сільської ради

3. Відповідальний виконавець 
Програми 

Відділ освіти, молоді та спорту 
Миколаївської сільської ради

4. Учасники Програми Відділ освіти, молоді та спорту 
Миколаївської сільської ради, заклади 
освіти, спортивна молодь громади, 
громадські організації

5. Термін реалізації Програми 2021–2022 роки

6. Перелік місцевих бюджетів,
які беруть участь у 
виконанні Програми 

Бюджет Миколаївської сільської 
територіальної громади, державний 
бюджет, залучені позабюджетні кошти

7. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, всього

11 860,00 тис. грн., з них:
ДБ – 9 000,00 тис. грн.;
МБ – 2 860 тис. грн.
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