УКРАЇНА
РОГАТИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
(шістнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 17.05.2018 № 366-16/2018
м. Рогатин
Про внесення змін до заходів районної
цільової соціальної програми розвитку
фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки,
затвердженої рішенням 9 сесії районної ради
від 11.05.2017 року № 233-9/2017
Відповідно до статті 43 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист районної державної адміністрації від
10 травня 2018 року № 273/01-25/06, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії
районної ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, сім’ї, розвитку фізичної
культури, спорту і туризму від 14 травня 2018 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до заходів районної цільової соціальної програми розвитку фізичної
культури і спорту на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням 9 сесії районної ради від
11.05.2017 року № 233-9/2017 /Додаток 1/.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради
з питань соціального захисту, охорони здоров’я, сім’ї, розвитку фізичної культури,
спорту і туризму /голова комісії – О.М. Бойчак/.

Голова районної ради

Р.Д. Гринишин

Додаток
до рішення сесії районної ради
від 17.05.2018 року № 366-16/2018
Завдання 2. Забезпечення функціонування та вдосконалення мережі закладів фізичної культури та спорту

2.2. Забезпечення модернізації
та зміцнення матеріальнотехнічної бази дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, облаштування
необхідним обладнанням та
інвентарем, придбання
транспортного засобу для
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Забезпечення надання якісних
фізкультурно-спортивних послуг
фізкультурнооздоровчими закладами, які
функціонуватимуть відповідно
до встановлених астандартів;
залучення до 13 відсотків дітей
та молоді віком від 6 до 18 років
до занять у дитячо-юнацьких
спортивних школах; створення
умов для розвитку резервного
спорту
та
ефективного
поповнення
складу
національних збірних команд
України

М.П. Іваник

