
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про внесення змін до районної Програми  
розвитку фізичної культури і спорту в Києво-Святошинському районі  

на 2008-2011 роки 
 

 
 

Відповідно до п.16 ч.1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», згідно подання районної державної адміністрації, районна рада  

 
в и р і ш и л а : 

 
1. Внести зміни до районної Програми розвитку фізичної культури і спорту в 

Києво-Святошинському районі на 2008-2011 роки (додаються). 
 
2. Рекомендувати фінансовому управлінню райдержадміністрації забезпечити 

контроль за використанням коштів на реалізацію заходів виконання Програми. 
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань сім’ї, молоді, спорту, туризму і Євро-2012 (голова комісії – Лашкул С.В.). 
                    

 

 

                Голова ради                                        В.В. Луцюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Київ 
14 квітня 2011 року 
№ 88-06-VІ 



 

 

 

 
 

Внесення змін до програми  
«Києво-Святошинська районна програма розвитку 

фізичної культури та спорту на 2008-2011 роки»: 
 
  1) в частині «Головні напрямки фізкультурно-оздоровчої та 
спортивної діяльності в районі» у розділі «Спортивна діяльність» абзац перший 
викласти у такій редакції: 
 «Головними пріоритетами спортивної діяльності є збереження і подальше 
зміцнення позицій українського спорту на міжнародній арені, вдосконалення 
діючої системи підготовки спортсменів вищої кваліфікації та олімпійського 
резерву, використання спорту як засобу виховання патріотизму, високих 
суспільних ідеалів, мотивації фізичного та духовного самовдосконалення 
особи»; 
 
  2) в частині «Головні напрямки фізкультурно-оздоровчої та 
спортивної діяльності в районі» у розділ «Спортивна діяльність» добавити 
після другого абзацу такий абзац: 
 «З метою підвищення рівня та якості спортсменів, які є жителями району 
та мають високу конкурентоспроможність у відповідних видах спорту на 
обласному, всеукраїнському або міжнародному рівнях, сприяти здійсненню 
високоякісної підготовки та підтримці змагальної діяльності таких 
спортсменів». 
 Відповідно абзац третій вважати абзацом четвертим. 
 
  3) пункт 11 доповнити абзацом такого змісту: 
          Забезпечувати підготовку 
провідних спортсменів, тренерів та 
інших спеціалістів району якісними 
умовами щодо проведення 
навчально-тренувальних зборів 
відповідно до їхніх вимог.  

Відділ у справах сім'ї, молоді та 
спорту РДА, спортивні товариства, 
клуби та організації. 
2008-2011рр. 

 
 
 
Заступник голови  
райдержадміністрації                                                    А. М. Іскоростенський 
 


