від 29 березня 2013 року

№ 93-р

Про організацію проведення в районі
Всеукраїнського місячника
«Спорт для всіх – спільна турбота»
На виконання протокольного доручення голови обласної державної
адміністрації від 20 березня 2013 року (протокол наради № 01-26/107/2),
Положення про проведення Всеукраїнського місячника «Спорт для всіх –
спільна турбота», затвердженого першим заступником голови Державної
служби молоді та спорту України та директором Всеукраїнського центру
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» від 25 лютого 2013 року та
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 березня
2013 року № 150-р «Про організацію та проведення Всеукраїнського місячника
«Спорт для всіх – спільна турбота», з метою облаштування, ремонту,
реконструкції та будівництва спортивних майданчиків у закладах освіти, за
місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення, поліпшення
умов для регулярних занять оздоровчою фізичною культурою і масовим
спортом різних вікових груп населення:
1. Провести в районі з 01 по 30 квітня 2013 року Всеукраїнський місячник
«Спорт для всіх – спільна турбота» (далі – Місячник).
2. Утворити районний організаційний комітет з проведення у 2013 році в
районі Всеукраїнського місячника «Спорт для всіх – спільна турбота».
3. Затвердити:
склад районного організаційного комітету з проведення у 2013 році в
районі Всеукраїнського місячника «Спорт для всіх – спільна турбота» згідно з
додатком;
Положення про проведення в районі Всеукраїнського місячника «Спорт
для всіх – спільна турбота».
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4. Дирекції професійно-технічного училища № 38, виконкомам сільських
та селищних рад:
визначити обсяги та скласти графіки проведення робіт на спортивних
об’єктах, задіяних у Місячнику, і надати інформацію відділу освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації згідно з формами 1, 2, 3 (додаються);
звітну інформацію про хід проведення місячника згідно з формами 4, 6
(додаються) та підтверджуючі фотоматеріали надавати відділу освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації до 02, 09, 16, 23 квітня та 03 травня 2013 року.
5. Відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації забезпечити
контроль та координацію роботи щодо проведення Місячника та надавати
звітну інформацію про хід проведення Місячника згідно з формою 5
департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації до 04, 11,
18, 25 квітня та 07 травня 2013 року.
6. Сектору з питань інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю апарату райдержадміністрації, районному комунальному
підприємству Редакційно-видавничому об’єднанню «Вісник Голованівщини»
протягом березня-травня 2013 року здійснювати інформаційну підтримку та
висвітлювати хід проведення Місячника в районних засобах масової
інформації.
7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Кирилюк Н.К.

Голова районної
державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

Додаток
до розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
29 березня 2013 № 93-р

СКЛАД
районного організаційного комітету з проведення у 2013 році в районі
Всеукраїнського місячника «Спорт для всіх – спільна турбота»
Голова оргкомітету
КИРИЛЮК
Наталія Костянтинівна

-

заступник голови районної державної
адміністрації

Заступник голови оргкомітету
КОЛОМІЙЧУК
Михайло Анатолійович

-

начальник відділу освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації

Секретар оргкомітету
ГОНТЮК
Наталія Борисівна

-

головний спеціаліст відділу освіти,
молоді та спорту райдержадміністрації

Члени оргкомітету:
КАБАЦЮРА
Микола Костянтинович

-

директор професійно-технічного
училища № 38

ЛУЖАНСЬКА
Лариса Володимирівна

-

заступник керівника апарату, начальник
відділу організаційної роботи апарату
райдержадміністрації

САВУЛЯК
Володимир Степанович

-

директор районного центру фізичного
здоров’я населення «Спорт для всіх»

ХАРКАВЕНКО
Анжела Вадимівна

-

методист відділу освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації

Керівник апарату районної
державної адміністрації

О.РИБАК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
29 березня 2013 № 93-р

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення в районі Всеукраїнського місячника
«Спорт для всіх – спільна турбота»
І. Загальні положення
1. Головною метою проведення в районі Всеукраїнського місячника
«Спорт для всіх – спільна турбота» (далі – Місячник) є поліпшення умов для
регулярних занять масовою фізичною культурою різних вікових груп
населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку.
2. Основні завдання Місячника:
реконструкція, ремонт та упорядкування спортивних майданчиків до
весняно-літнього періоду за участю 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 цього:
стимулювання співпраці органів місцевого самоврядування, суб’єктів
підприємництва та громадських організацій, особливо молоді, щодо
будівництва, ремонту, облаштування та утримання місць для самостійних і
групових занять різними видами рухової активності людей під час відпочинку;
запровадження сучасних стандартів активного дозвілля та створення
здорової конкуренції серед місцевих громад щодо забезпечення належних
умов для занять масовою фізичною культурою.
ІІ. Терміни та місце проведення
Місячник проводиться з 01 по 30 квітня 2013 року в усіх населених
пунктах району.
ІІІ. Організація проведення
1. Координацію заходів з підготовки та проведення Місячника здійснює
районний організаційних комітет з проведення в районі Місячника (далі –
Організаційний комітет), організація виконання покладається на відділ у
справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації.
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2. З метою координації заходів, що проводяться під час Місячника,
створюються відповідні сільські організаційні комітети.
ІV. Підготовка та проведення
Підготовка та проведення Місячника передбачає:
визначення технічного і естетичного стану спортивних майданчиків та
складання графіка проведення робіт на кожному спортивному об’єкті
задіяному у Місячнику, згідно з формою 1;
визначення обсягу необхідних робіт під час проведення Місячника та
їх ресурсного забезпечення згідно з формою 2;
організацію та проведення інформаційно-пропагандистської кампанії
щодо проведення Місячника у районних засобах масової інформації;
формування груп волонтерів з числа учнівської молоді, мешканців та
добровольців, залучення приватних підприємців, фермерських господарств
тощо для проведення реконструкції, ремонту та облаштування спортивних
майданчиків у закладах освіти, за місцем проживання та в місцях масового
відпочинку населення;
проведення відповідних робіт безпосередньо на кожному визначеному
спортивному майданчику;
складання та подання до Організаційного комітету щотижневих,
підсумкового та описового звітів, фото-, відеоматеріалів, статей про хід
проведення Місячника в районі.
V. Визначення переможців
1. Визначення переможців Місячника «Спорт для всіх – спільна турбота»
на території району здійснюється на підсумковому засіданні Організаційного
комітету з урахуванням таких показників:
рівень залучення населення до участі у Місячнику (у відсотковому
співвідношенні до загальної кількості населення на відповідній території);
обсяги фінансування (бюджетного та позабюджетного), залученого на
проведення Місячника (показник співвідношення коштів, витрачених на
проведення Місячника до загальної кількості населення на відповідній
території);
кількість відремонтованих спортивних майданчиків або підготовлених
до експлуатації (у відсотковому співвідношенні до загальної кількості
майданчиків);
інформаційне забезпечення;
наявність описового звіту, фото-, відео-, аудіоматеріалів, статей у
періодичних виданнях та мережі Інернет.
2. Визначаються три переможці Місячника серед населених пунктів
району.
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3. Звіти разом з фото-, відео-, аудіоматеріалами, газетними статтями
подаються відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації до
30 квітня 2013 року.
VІ. Нагородження переможців
1. Переможці нагороджуються дипломами відділу у справах сім’ї, молоді
та спорту райдержадміністрації та спортивною атрибутикою районного центру
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».
2. Нагородження переможців Місячника проводиться в урочистій
обстановці.
VІІ. Фінансове забезпечення
1. Витрати на проведення Місячника здійснюються за рахунок коштів
місцевого бюджету, спонсорських і благодійних внесків.
2. Відзначення нагородження переможців Місячника здійснюється за
рахунок коштів районного бюджету, передбачених на заходи по галузі
«Фізична культура і спорт».

_________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Голованівської
районної державної адміністрації
29 березня 2013 № 93-р

Форма 1
ГРАФІК
облаштування спортивних майданчиків у рамках проведення Всеукраїнського місячника
«Спорт для всіх – спільна турбота»
___________________________________
(сільська, селищна рада; відділ освіти, молоді та спорту)
№
з/п

Тип майданчика
(комплексні, ігрові, з
тренажерним
обладнанням, корти,
футбольні поля)

Адреса майданчика

1

2

3

Розташування
(у закладах освіти,
за місцем
проживання, в
місцях масового
відпочинку)
4

Розмір
майданчика
(м)

Обсяг робіт,
які необхідно
виконати

Терміни
проведення
робіт

№
фотографії

5

6

7

8

*Примітка: інформацію надавати по кожному майданчику, задіяному у Місячнику.
Голова райдержадміністрації _____________________________ П.І.Б.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Голованівської
районної державної адміністрації
29 березня 2013 № 93-р

Форма 2
ПЕРЕЛІК
спортивних майданчиків, які планується встановити у рамках проведення Всеукраїнського місячника
«Спорт для всіх – спільна турбота»
___________________________________
(сільська, селищна рада; відділ освіти, молоді та спорту)
№
з/п

1

Тип майданчика
(комплексні, ігрові, з
тренажерним
обладнанням, корти,
футбольні поля)
2

Адреса майданчика

3

Розташування
(у закладах освіти, за
місцем проживання, в
місцях масового
відпочинку)
4

Голова райдержадміністрації _____________________________ П.І.Б.

Розмір
майданчика
(м)

Обсяг робіт, які
необхідно
виконати

Терміни
проведення
робіт

5

6

7

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Голованівської
районної державної адміністрації
29 березня 2013 № 93-р
Форма 3
ЗАПЛАНОВАНИЙ ОБСЯГ РОБІТ
під час проведення Всеукраїнського місячника «Спорт для всіх – спільна турбота»
в ___________________________________
(сільській, селищній раді; відділу освіти, молоді та спорту)

Голова райдержадміністрації _____________________________ П.І.Б.

на телебаченні
у пресі та
електронних
ЗМІ

оголошень

плакатів

10

на радіо

9

планується
залучити

8

усього на
території

7

Інформаційне забезпечення
РозповсюдКількість
жено
повідомлень
(тис. прим.)

позабюджетне

6

Кількість
населення
(осіб)

бюджетне

5

усього на
території
планується
упорядкувати
усього на
території

4

Обсяги
фінансуванфутбольні
ня,
поля
(тис. грн.)
планується
упорядкувати

3

планується
упорядкувати

2

усього на
території

1
За місцем
проживання
У місцях масового
відпочинку
У закладах освіти
Інші
Всього

планується
упорядкувати

усього на
території
планується
упорядкувати

усього

Кількість майданчиків (од.)
з
спортивні
тренажерним
(ігрові,
корти
комплексні) обладнанням
усього на
території

Тип
майданчиків

11

12

13

14

15

16

17

19

20

18

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Голованівської
районної державної адміністрації
29 березня 2013 № 93-р
Форма 4
ЗВІТ
про проведення Всеукраїнського місячника «Спорт для всіх – спільна турбота»
_______________________________________ районі
станом на ______________ 2013 року

з них фахівці
фізичної культури

7

8

9

10

11

Голова райдержадміністрації _____________________________ П.І.Б.

12
×

13
×

14
×

15
×

16
×

×

×

×

×

×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

Кількість
майданчиків,
обладнаних
інформаційними
стендами

населення

6

плакатів

позабюджетне

5

оголошень

бюджетне

4

Розповсюджено
(тис. прим.)

у пресі та
електронних
ЗМІ

всього

3

Кількість повідомлень
на
телебаченні

футбольні поля

2

Інформаційне забезпечення

на радіо

корти

Залучення
осіб

з тренажерним
обладнанням

Обсяги
фінансування,
(тис.грн.)

спортивні (ігрові,
комплексн)

1
За місцем
проживання
У місцях масового
відпочинку
У закладах освіти
Інші
Всього

Кількість відремонтованих
майданчиків (од.)

усього

Тип майданчиків

17

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Голованівської
районної державної адміністрації
29 березня 2013 № 93-р

Форма 5
ПЕРЕЛІК
спортивних майданчиків, які встановлено у рамках проведення Всеукраїнського місячника
«Спорт для всіх – спільна турбота»
___________________________________
(сільська, селищна рада; відділ освіти, молоді та спорту)
№
з/п

Тип майданчика
(комплексні, ігрові, з
тренажерним
обладнанням, корти,
футбольні поля)

Адреса майданчика

1

2

3

Розташування
(у закладах освіти,
за місцем
проживання, в
місцях масового
відпочинку)
4

Голова райдержадміністрації _____________________________ П.І.Б.

Розмір
майданчика
(м)

Обсяги та
джерела
фінансування

Терміни
проведення
робіт

№
фотографії

5

6

7

8

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Голованівської
районної державної адміністрації
29 березня 2013 № 93-р

Форма 6
СПИСОК
найактивніших волонтерів та меценатів для нагородження пам’ятною медаллю
за організацію та проведення Всеукраїнського місячника «Спорт для всіх – спільна турбота»
в Голованівському районі
№
з/п

ПІБ

Рік народження

Вид зайнятості

Голова райдержадміністрації _____________________________ П.І.Б.

Домашня адреса

Телефон

