
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 зауважень відділу бухгалтерського обліку виконавчого 
комітету Коростенської міської ради, на вимогу Коростенського УДКСУ, 
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, зазначивши у підпункті 3.1 пункту 
3, що відзначення кращих спортсменів, тренерів, керівників спортивних 
організацій за результатами роботи та участі у міських, обласних та 
всеукраїнських змаганнях, може відбуватися у тому числі і нагородною 
атрибутикою. 
 Внесення вищевказаних змін не 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 підготовки документів щодо фінансування проведення 
спортивних заходів та змагань, відповідно до вимог фінансового 
законодавства. 
         

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 проведення процедур щодо закупівлі нагородної 
атрибутики.  
 
 
 
Начальник відділу молоді та спорту                                            О.Черних 



 
 

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. 
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. 
 
 



 
 


