
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення двадцять шостої сесії  

Коростенської міської ради VІІ скликання  

,,Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту  

у місті Коростені на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням 

одинадцятої сесії VІІ скликання Коростенської міської ради 

від 22.12.2016р. № 492 (зі змінами)”. 

 

        1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення.  

 

 Відповідно до листа Бюджетної установи стадіон ,,Спартак”, у 2019 році 

збільшаться видатки на утримання споруд та оплату праці працівників 

Бюджетної установи стадіон ,,Спартак”, у зв’язку з чим необхідно внести зміни 

до Додатку 3 ,,Напрями діяльності та заходи” Програми розвитку фізичної 

культури і спорту міста Коростеня на 2017-2020 роки. Крім того, з метою 

виконання пункту 3.2 Додатку 3 Програми розвитку фізичної культури і спорту 

у місті Коростені на 2017-2020 роки, необхідно:у пункті 3.2:  

- змінити суму коштів у заході ,,Встановлення пожежної сигналізації у 

фізкультурно-оздоровчому комплексі стадіону ,,Спартак” у 2019 році - з суми 

90,00 тисяч гривень на суму 169,00 тисяч гривень. 

 Відповідно до листа директора Коростенського міського ЦФЗН ,,Спорт 

для всіх” щодо внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту 

у місті Коростені на 2017-2020 роки, з метою виконання пунктів 1.2 та 4.1 

Додатку 3 Програми розвитку фізичної культури і спорту у місті Коростені на 

2017-2020 роки, необхідно: 

у пункті 1.2:  

- додати заходи ,,Оплата послуг по монтажу системи вентиляції в приміщеннях 

спортивного клубу ,,Ровесник” у 2019 році на суму 100,00 тисяч гривень;  

- змінити суму коштів у заході ,,Виготовлення проектної документації, монтаж, 

технічне обслуговування та встановлення сертифікованої в Україні пожежної 

сигналізації в спортивних клубах Коростенського міського ЦФЗН ,,Спорт для 

всіх" у 2019 році - з суми 200,00 тисяч гривень на суму 400,00 тисяч гривень;  

у пункті 4.1:  

- змінити суму коштів у заході ,,Капітальний ремонт приміщення спортивного 

клубу ,,Орбіта” Коростенського міського ЦФЗН ,,Спорт для всіх” у 2019 році - з 

суми 500,00 тисяч гривень на суму 2000,00 тисяч гривень; 

- змінити суму коштів у заході ,,Капітальний ремонт приміщення спортивного 

клубу ,,Витязь” Коростенського міського ЦФЗН ,,Спорт для всіх” у 2019 році - 

з суми 500,00 тисяч гривень на суму 1000,00 тисяч гривень. 

 Крім того, необхідно перенести на 2019-2020 роки термін виконання 

заходів, на виконання яких у міському бюджеті на 2018 рік коштів не 

передбачалось.  

 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 

міста Коростеня на 2017-2020 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 міському бюджеті. 

 

        4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття 

рішення.  

 

  Прийняття рішення дасть можливість забезпечити підвищення 

ефективності роботи установ та якості надання послуг мешканцям міста, 

створить додаткові умови для занять фізичною культурою та спортом.  

 

 

Начальник відділу у справах сім’ї,  

молоді, фізичної культури та спорту                                            Черних О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Довідка 

про погодження проекту рішення  

,,Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту  

у місті Коростені на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням 

одинадцятої сесії VІІ скликання Коростенської міської ради 

від 22.12.2016р. № 492 (зі змінами)”. 

 

Проект рішення розроблено: 
 

Відділом у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської 

міської ради. 
 

Виконавець: 

 

Черних Олена Володимирівна, начальник відділу у справах сім’ї, молоді, 

фізичної культури та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради, 

4-21-03. 
 

Доповідає на сесії: 
 

Дзиґа Олександр Олексійович, заступник міського голови. 
 

Доповідає на засіданнях постійних комісій: 
 

Черних Олена Володимирівна, начальник відділу у справах сім’ї, молоді та 

спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради. 
 

Запросити: 
 

Директора Бюджетної установи ,,Стадіон ,,Спартак””, директора Комунальної 

організації ,,Коростенський міський центр фізичного здоров’я та населення 

,,Спорт для всіх”. 
 

Розсилка: 

 

-  фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради, 

вул.Грушевського, 22, 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 (вул.Кірова, 11), м.Коростень, 

Житомирська обл., 11500. 

 

Погоджено із зауваженнями: 

 



 

 


