ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної адміністрації
29.03.2018 №117
ПОЛОЖЕННЯ
Про проведення Всеукраїнського Місячника «Спорт для всіх – спільна
турбота» у Василівському районі Запорізької області
I. Загальні положення
Всеукраїнський місячник «Спорт для всіх – спільна турбота» (далі –
Місячник) проводиться в районі з метою покращення умов для
регулярних занять масовою фізичною культурою різних соціальних та
вікових груп населення за місцем проживання та у місцях масового
відпочинку.
Місячник проводиться з 01.04.2018 по 30.04.2018 у всіх населених
пунктах району.
Основні завдання Місячника:
упорядкування
та
облаштування
спортивних
майданчиків
напередодні весняно-літнього періоду за участю громадськості;
підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення;
популяризація здорового способу життя;
стимулювання співпраці органів місцевого самоврядування, суб'єктів
підприємств та громадських організацій з мешканцями населених пунктів,
особливо молоддю, щодо будівництва, ремонту, облаштування та утримання
місць для самостійних і групових занять різними видами рухової активності
людей на дозвіллі;
запровадження сучасних стандартів активного дозвілля та створення
здорової конкуренції серед місцевих громад щодо забезпечення належних
умов для занять масовою фізичною культурою.
II. Організація проведення
Координацію заходів з підготовки та проведення Місячника здійснює
відділ культури і туризму, молоді та спорту райдержадміністрації.
Підготовка та проведення Місячника передбачає:
визначення стану спортивних майданчиків, які використовуються для
проведення заходів з фізичної культури і масового спорту за місцем
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проживання та в місцях масового відпочинку населення, обсягу
необхідних робіт та їх ресурсного забезпечення;
опрацювання графіка проведення робіт щодо ремонту та облаштування
кожного спортивного майданчика в рамках Місячника та доведення цієї
інформації до населення;
формування груп фахівців і добровольців для ремонту та
облаштування спортивних майданчиків для організації роботи з оздоровчої
фізичної культури за місцем проживання та в місцях масового відпочинку
населення;
проведення необхідних робіт безпосередньо на кожному визначеному
спортивному майданчику;
облаштування майданчиків сучасними інформаційними стендами;
складання та подання до відділу культури і туризму, молоді та спорту
райдержадміністрації звіту про проведення Місячника, відповідно до форм,
що додаються.
III. Визначення переможців
Визначення переможців Місячника здійснюється на підставі
висновків організаційного комітету, затвердженого розпорядженням голови
райдержадміністрації, за наступними показниками:
рівнем залучення населення до практичної участі у Місячнику;
рівнем залучення до безпосередньої участі у Місячнику фахівців, які
проводять фізкультурно-оздоровчу роботу за місцем проживання та в місцях
масового відпочинку( тренери, інструктори, педагоги-організатори тощо);
рівнем бюджетного та позабюджетного фінансування, витраченого на
проведення Місячника;
кількістю
відремонтованих
спортивних
майданчиків
або
підготовлених до експлуатації у відсотках від загальної кількості, що
потребували ремонту за формулою – усього;
за
місцем
проживання,
без
урахування об'єктів навчальних закладів; які знаходяться в місцях массового
відпочинку населення.
Організаційні комітети на місцях інформують
відділ культури і
туризму, молоді та спорту районної державної адміністрації до 05 травня
2018 року про виконання заходів згідно з формами звітності за показниками
проведення в районі Всеукраїнського місячника "Спорт для всіх – спільна
турбота", затвердженими розпорядженням голови районної державної
адміністрації.
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Організаційні
комітети визначають
кращі
фізкультурно спортивні об’єкти на місцях, про що звітують
перед відділом
культури і туризму, молоді та спорту районної державної адміністрації.
Відділ культури і туризму, молоді та спорту райдержадміністрації
визначає кращі фізкультурно - спортивні об’єкти в районі, про що звітує
перед Управлінням молоді, фізичної культури та спорту Запорізької
облдержадміністрації.
IV. Нагородження переможців
Організації району, які посіли I, II, III місця, нагороджуються
грамотами відділу культури і туризму, молоді та спорту районної державної
адміністрації.

Керівник апарату
райдержадміністрації

Ю.А. Таран

