ПРОЕКТ
УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від "21" листопада 2018 року

№ ____
м. Долинська

Про погодження проекту
Програми розвитку культури
та фізичного виховання
в м. Долинська на 2019 рік
Відповідно до підпункту 1пункту а) статті 27, підпункту 1 пункту 2
статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши
проект Програми розвитку культури та фізичного виховання в м. Долинська на
2019 рік, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Погодити проект Програми розвитку культури та фізичного виховання
в м. Долинська на 2019 рік, що додається.
2. Відділу організаційно – кадрової роботи, звернень громадян та
контролю надати проект Програми розвитку культури та фізичного виховання
в м. Долинська на 2019 рік на затвердження сесії міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Леуша Ю.А.

Перший заступник міського голови

С.ЦУКАНОВ

ПОГОДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Долинської міської ради
21 листопада 2018 № ___

ПРОГРАМА
розвитку культури та фізичного виховання в м. Долинська на 2019 рік
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Програма розвитку культури та фізичного виховання в м. Долинська на
2019 рік розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні». Одним із головних завдань органів місцевого
самоврядування у сфері культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту є
створення умов для розвитку національної культури, відродження духовних
традицій українського народу та занять фізичною культурою і спортом за
місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку.
ІІ. МЕТА ПРОГРАМИ
Метою Програми є всебічне забезпечення подальшого розвитку
культурно-мистецької галузі та спорту, відповідно до запитів жителів міста.
Програма передбачає комплекс заходів по збереженню та розвитку
міського клубу; проведенню культурно-масових та спортивних заходів у
місті.
ІІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Завданнями Програми є:
1) забезпечення позитивного впливу на стійкий розвиток суспільства,
сприяння духовному і фізичному розвитку молоді, виховання у неї почуття
громадянської свідомості, утвердження загальнолюдських цінностей;
2) створення умов для оптимальної рухової активності кожної
особистості, досягнення нею достатньої фізичної та функціональної
підготовленості,
3) сприяння духовному і соціальному благополуччю, підвищенню рівня
здоров’я, здійсненню профілактики різних захворювань і фізичної реабілітації;
4) виховання у населення міста відповідних мотиваційних та
поведінкових характеристик, активної соціальної орієнтації на здоровий
спосіб життя;
5) розвиток спорту, вищих досягнень для задоволення видовищних та
розважально-емоційних запитів населення, ствердження національної
ідентифікації та гордості співгромадян, посилення авторитету долинчан у
всеукраїнському та світовому спортивному русі.
IV. НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ
Напрямками Програми є:
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1) активізація фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в
усіх навчальних закладах міста та у місцях масового відпочинку громадян;
2) впровадження нових ефективних форм, методів і засобів
фізкультурно-спортивної діяльності з урахуванням місцевих особливостей,
традицій, економічних факторів, умов праці та вільного часу населення;
3) збереження та розвиток мережі спортивних споруд з урахуванням
запитів різних соціальних, професійних, демографічних груп, їх фізкультурноспортивних інтересів, рівня спортивної підготовленості;
4) формування багатоканальної системи фінансування галузі фізичної
культури і спорту бюджетні кошти, благодійні та спонсорські внески, кошти,
отримані від населення за надані послуги, надходження від здійснення
фінансово-економічної діяльності тощо;
5) оптимізація процесу визначення потреби у фахівцях галузі з
урахуванням місцевих запитів, здійснення підбору кадрів, виходячи з їх
фахового рівня, досвіду роботи, уміння працювати в нових економічних
умовах;
6) створення умов для розвитку аматорської народної творчості,
популяризація кращих мистецьких надбань міста;
7) проведення різноманітних культурних проектів, фестивалів та
конкурсів, розвиток народної творчості;
8) естетичне та духовне виховання дітей та юнацтва, підтримка
обдарованої молоді.
V. ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
1) підвищення рівня охоплення громадян фізкультурно-оздоровчою та
спортивно-масовою роботою;
2) утвердження у громадській думці та суспільній практиці
пріоритетності та високої ефективності оздоровчої рухової активності з метою
профілактики захворювань та асоціальної поведінки;
3) зменшення чисельності дітей, учнівської молоді, яка має відхилення у
фізичному розвитку;
4) зупинення розповсюдження наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління,
підвищення рівня соціальної стабільності в місті;
5) підвищення ролі культури та духовності у суспільному житті;
6) створення належних умов для розвитку пріоритетних видів спорту в
місті;
7) створити сприятливі умови для розвитку культури і мистецтва в місті;
8) поліпшення культурного обслуговування населення;
9) покращення матеріально-технічної бази міського клубу;
10) підвищення ролі культури та духовності у суспільному житті.
VI. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КЛУБНИХ ЗАКЛАДІВ
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Загальна потреба коштів на реалізацію програми на 2019 рік
становить – 881,8 тис. грн, з них на:
1) утримання Комунальної установи «Долинсьький міський клуб» при
Долинській міській раді 406,8 тис. грн.;
2) проведення капітального ремонту покрівлі Комунальної установи
«Долинсьький міський клуб» при Долинській міській раді 340,0 тис. грн;
3) проведення культурно-масових заходів 110,0 тис. грн, в тому числі
на придбання газет головам вуличних комітетів 12,8 тис. грн;
4) проведення спортивних заходів 25,0 тис.грн.
VII. ПРОВЕДЕННЯ КУЛЬТУРНО-МАСОВИХ ЗАХОДІВ
Загальна потреба коштів становить на рік – 110,0 тис. грн., в т.ч. на:
1) вшанування учасників бойових дій;
2) проводи Зими;
3) святкування 8 Березня;
4) святкування Дня Перемоги;
5) відзначення Дня людей похилого віку;
6) відзначення Дня захисту дітей;
7) святкування Дня Конституції України;
8) святкування Дня Незалежності України;
9) святкування Дня міста;
10) відзначення Дня місцевого самоврядування в Україні;
11) святкування Дня визволення міста від фашистських загарбників;
12) святкування Нового року;
13) святкування Дня рятівника;
14) святкування Дня захисника України;
15) святкування Дня працівника освіти;
16) святкування Дня автомобіліста і дорожника;
17) святкування Дня медичного працівника;
18) святкування Дня працівника житлово-комунального господарства;
19) святкування Дня Національної поліції України;
20) покладання квітів до пам’ятних знаків з нагоди свят та пам’ятних
дат;
21) придбання газет головам вуличних комітетів.
VIII. СПОРТИВНИЙ РОЗВИТОК У МІСТІ
Загальна потреба коштів становить на рік – 25,0 тис. грн. в т.ч. на:
1) участь у спортивних змаганнях з волейболу та футболу;
2) проведення спортивних змагань з усіх видів спорту;
3) проведення спортивних змагань з спортивної рибалки;
4) проведення спортивних заходів до Дня визволення міста від
фашистських загарбників.
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IX. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
Здійснюється комісією з питань соціального розвитку та житловокомунального господарства міста, охорони здоров’я, освіти, культури,
спорту, у справах молоді та виконавчим комітетом міської ради.
__________________________

