ПРОЕКТ РІШЕННЯ №
колегії районної державної адміністрації
від ____ червня 2016 року

Про заходи з розвитку масового спорту в Бершадському районі

Заслухавши та обговоривши інформацію «Про заходи з розвитку
масового спорту в Бершадському районі» колегія відзначає, що в районі
здійснюється належна робота з організації фізкультурно-масової та спортивної
роботи. Щорічно проводяться спартакіади і змагання з видів спорту, фестивалі
фізичної культури та спорту, чемпіонати, кубки і турніри, приділяється увага
щодо зміцнення матеріально спортивної бази. Збірні команди району з окремих
видів спорту активно приймають участь у обласних, Всеукраїнських змаганнях,
а також у чемпіонатах Світу і Європи. Зростає тенденція розвитку фізичної
культури та спорту. Простежується зацікавленість жителів району у
самостійному заняттями фізичними вправами так і змаганнями, які проходять в
районі.
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону
України «Про фізичну культуру і спорт», з метою покращення реалізації
державної політики у сфері фізичної культури і спорту та популяризації
фізичної культури та спорту в районі колегія районної державної адміністрації
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію головного спеціаліста сектору у справах сім’ї, молоді та
спорту райдержадміністрації «Про заходи з розвитку масового спорту в
Бершадському районі» С.Сировця взяти до відома.
2. Сектору у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної
адміністрації (Сировець С.Ф.):
2.1 Розробити та подати на затвердження план додаткових заходів з
розвитку масового спорту в районі;
2.2 забезпечувати організацію проведення районних заходів та участі
збірних команд з видів спорту в обласних і Всеукраїнських змаганнях;
2.3 підготувати пропозиції щодо зміцнення матеріально-спортивної бази
району;
2.4 здійснити аналіз роботи тренерсько-викладацького складу ДЮСШ,
визначити пріоритетні види спорту та посилити контроль над роботою щодо
підготовки спортивного резерву та розвитку спорту вищих досягнень;
2.5 проводити відзначення працівників сфери фізичної культури та спорту
до Дня фізичної культури та спорту;
2.6 проводити за підсумками роботи за звітний період (рік) нагородження
кращих спортсменів, тренерів, організаторів фізкультурно-оздоровчої роботи,
ветеранів спорту.

3. Рекомендувати головам міської та сільських рад:
3.1 постійно здійснювати облаштування
та ремонт спортивних
майданчиків, футбольних полів, що знаходяться на території міської, сільських
рад;
3.2 проводити змагання з видів спорту серед міської, сільської молоді,
ветеранів спорту.
4.
Районній організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного
товариства «Колос» (Бабченко Г.В.):
4.1 проводити районні змагання серед населення, підприємств, установ та
організацій, сільськогосподарських підприємств;
4.2 брати участь у заходах відповідно до плану Вінницької обласної ВФСТ
«Колос».
5. Комунальній установі РДЮСШ «Ровесник» (Драч М.Д.) організувати
якісний навчально-тренувальний процес у спортивній школі, забезпечувати
участь її вихованців у спортивних змаганнях.
6. Відділу освіти райдержадміністрації (Дзюбенко Л.І.) забезпечити
проведення
комплексних
спортивно-масових
заходів
серед
учнів
загальноосвітніх навчальних закладів, змагань, спартакіад.
7. Головному спеціалісту сектору у справах сім'ї, молоді та спорту
(Сировець С.Ф.) за результатами засідання колегії районної державної
адміністрації у десятиденний термін підготувати проект розпорядження голови
райдержадміністрації.
8. Відділу з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими
організаціями та засобами масової інформації апарату районної державної
адміністрації (РуденкоР.В.) висвітлити матеріали засідання колегії в районній
газеті "Бершадський край"та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.
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