
Довідка 
про погодження проєкту рішення  

,,Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту  
у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки, 

затвердженої рішенням другої сесії VІІІ скликання  
Коростенської міської ради № 77 від 24.12.2020р.” (зі змінами). 

 
Проєкт рішення розроблено: 
Відділом молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради. 
Виконавець: 
Черних Олена Володимирівна, начальник відділу молоді та спорту 
виконавчого комітету Коростенської міської ради, 4-21-03. 
Доповідає на сесії: 
Синицький Олександр Петрович, заступник міського голови; 
Черних Олена Володимирівна, начальник відділу молоді та спорту 
виконавчого комітету Коростенської міської ради. 
Доповідає на засіданнях постійних комісій: 
Черних Олена Володимирівна, начальник відділу молоді та спорту 
виконавчого комітету Коростенської міської ради. 
Запросити: 
- директора бюджетної установи ,,Стадіон ,,Спартак””. 
Розсилка: 
-  фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради, 
вул.Грушевського, 22, м.Коростень, Житомирська обл., 11500; 
- відділ бухгалтерського обліку виконавчого комітету Коростенської міської 
ради, вул.Грушевського, 22, м.Коростень, Житомирська обл., 11500; 
- відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради, 
вул.Грушевського, 22, м.Коростень, Житомирська обл., 11500; 
- відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради, 
вул.Грушевського, 66, м.Коростень, Житомирська обл., 11500; 
- бюджетна установа ,,Стадіон ,,Спартак””, вул.Ш.Алейхема, 38, 
м.Коростень, Житомирська обл., 11500; 
- комунальна організація ,,Коростенський міський центр фізичного здоров’я 
населення ,,Спорт для всіх””, вул.Шевченка, 11, м.Коростень, Житомирська 
обл., 11500. 
 
Погоджено із зауваженнями: 
 
 
Начальник відділу молоді та спорту                                                  О.Черних 
 
 

Зауваження додаються. 
 
 
 



Пояснювальна записка до проєкту рішення  
,,Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту  

у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки, 
затвердженої рішенням другої сесії VІІІ скликання  

Коростенської міської ради № 77 від 24.12.2020р.” (із змінами). 
 

        1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення. 
 Відповідно до листа бюджетної установи Стадіон ,,Спартак”, необхідно 
внести зміни до Додатку 3 ,,Напрями діяльності та заходи” Програми 
розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній 
громаді на 2021-2025 роки, додавши заходи: 
- Капітальний ремонт (встановлення покриття та трибуни) гімнастичного 
майданчика стадіону ,,Спартак” – 500,00 тисяч гривень; 
- Поточний ремонт (фарбування покриття та нанесення розмітки) бігової 
доріжки стадіону ,,Спартак” – 300,00 тисяч гривень. 
 Відповідно до листа громадської організації ФК ,,Мал”, необхідно 
внести зміни до Додатку 3 ,,Напрями діяльності та заходи” Програми 
розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній 
громаді на 2021-2025 роки, додавши заходи: 
- Надання фінансової допомоги ГО ФК ,,Мал” – 5000,00 тисяч гривень (по 
1000,00 тисяч гривень щорічно). 
 Внесення вищевказаних змін призведе до зміни загального обсягу 
фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, та необхідності 
внесення змін до Додатку 1 ,,Ресурсне забезпечення”.  
        2. Цілі і завдання прийняття рішення. 
 Внесення вказаних змін до Програми розвитку фізичної культури і 
спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки 
створить умови для ефективного виконання передбачених програмою 
заходів.  
        3. Фінансово-економічне обґрунтування. 
         Використання коштів на виконання вказаних заходів здійснюватиметься 
у межах бюджетних асигнувань, передбачених у бюджеті міської 
територіальної громади. 
        4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття 
рішення.  
 Прийняття рішення створить умови для якісного виконання вказаних 
заходів, забезпечення підвищення ефективності роботи установ і організацій 
та якості надання послуг мешканцям громади, створить додаткові умови для 
занять фізичною культурою та спортом. 
 
 
Начальник відділу молоді та спорту                                            О.Черних 


