ЗВІТ
про виконання заходів
Програми розвитку фізичної культури та спорту
в м.Вінниці на 2018-2020 роки у 2018 році

1. Розвиток і популяризація здорового способу життя серед
населення міста, реалізація дитячої і молодіжної політики у
сфері фізичної культури і спорту
Мета: створення умов для
мешканців міста
№
з/п

1.

2.
1.2.

2.3.

2.4.

3.
3.1.

3.2.

Найменування заходу

здорового та активного способу життя для
Найменуван
ня
показника

Значення
показника
за 2018 рік

Виконавці

Залучення
мешканців Кількість
50 заходів,
Комітет
по
міста
до
участі
у заходів та
фізичній культурі і
22000 осіб
спортивних та оздоровчих учасників
спорту
міської
заходах, організація та
ради
проведення заходів та
акцій з популяризації
здорового способу життя
Реалізація започаткованих та нових перспективних
проектів та акцій з
здорового способу життя, в тому числі:
Акція «Обери свій спорт» Кількість
Комітет
по
учасників
фізичній культурі і
510 осіб
спорту
міської
ради
Проект
«Ти
вартий Кількість
Комітет
по
кращого!»
учасників
фізичній
культурі
і
106 осіб
спорту
міської
ради
Проект
«Від фізичної Кількість
Комітет
по
культури до олімпійських учасників
фізичній культурі і
600 осіб
висот!»
спорту
міської
ради
Здійснення заходів з розвитку велосипедного руху
Організація
в
літніх Кількість
4 заходи,
Комітет
по
оздоровчих пришкільних заходів та 220 осіб
фізичній культурі і
таборах
велоестафет, учасників
спорту
міської
вивчення
правил
та
ради
безпеки дорожнього руху,
набуття
школярами
практичних навичок їзди
на
велосипеді,
популяризація велосипеда
як найбільш екологічного
виду транспорту
Популяризація
Кількість
3050 осіб
Комітет
по
велосипедного руху під учасників
фізичній культурі і
час акцій “Обери свій

Термін
виконання,
рік

2018 -2020

популяризації
2018 -2020

2018 -2020

2018 -2020

До
01
вересня
щорічно

2018-2020

4.

5.

6.

спорт!”, “Олімпійський
урок”,
“Олімпійський
тиждень” тощо
Проведення спортивних
товариських зустрічей з
видів спорту в рамках
міжнародної діяльності
Проведення
"майстеркласів"
провідних
спортсменів і тренерів для
короткочасного навчання
дітей основним елементам
певних видів спорту в
дошкільних
та
загальноосвітніх
навчальних
закладах,
дитячих
будинках
та
притулках,
таборах
відпочинку,
спортивних
клубах,
молодіжних
організаціях, клубах за
місцем
проживання
населення
Проведення
спортивних
заходів
серед
учнів
загальноосвітніх
шкіл,
студентів вищих учбових
закладів
1-4
рівнів
акредитації

7.

Залучення
працюючих
осіб підприємств, установ
та організацій різних
організаційно-правових
форм власності до занять
фізичною культурою і
спортом

8.

Підтримка
діяльності
спортивних громадських
об’єднань та громадських
ініціатив щодо розвитку
певних галузей спорту

спорту
ради
Кількість
заходів та
учасників

4 заходи,
280 осіб

Кількість
заходів та
учасників

16 заходів
1500 осіб

Кількість
проведених
заходів

8 заходів

Кількість
проведених
фізкультурноспортивних
заходів

3 заходи

Кількість
проведених
спільних
фізкультурноспортивних
заходів та
реалізованих проектів

Прово
диться
підтримка
діяльності
спортивних
громадських
об’єднань та
громадських
ініціатив
щодо
розвитку певних
галузей спорту
шляхом
надання
фінансової та
практичної
дпомоги,

міської

Комітет
по 2018-2020
фізичній культурі і
спорту
міської
ради
Комітет
по 2018-2020
фізичній культурі і
спорту
міської
ради, відділ у
справах молоді та
туризму міської
ради, департамент
освіти
міської
ради

Комітет
по 2018-2020
фізичній культурі і
спорту
міської
ради, департамент
освіти
міської
ради
Комітет
по 2018-2020
фізичній культурі і
спорту
міської
ради

Комітет
по 2018-2020
фізичній культурі і
спорту
міської
ради

9.

Сприяння у діяльності Кількість
спортивних клубів різних проведених
спільних
фізкуль-

проведення
спільних
заходів. Так, у
2018
році
надано
фінансову
підтримку на
оплату оренди
Громадській
організації
хокейний
клуб
«Патріот»;
громадській
організації
"Спортивна
федерація
незрячих
України"
у
Вінницькій
області
для
розвитку
спорту серед
незрячих у м.
Вінниці;
громадській
організації
"Вінницька
обласна
федерація
таїландського
боксу "МуайТай"
для
розвитку
таїландського
боксу;
ГО
"Вінницька
баскетбольна
федерація"
для надання
фінансової
підтримки
команді
"Вінницькі
блискавки"
тощо.
Консультації Комітет
по 2018-2020
та практияна фізичній культурі і
допомога
надаються на

форм власності шляхом турнонадання консультацій
спортивних
заходів та
реалізованих проектів

постійній
основі

спорту
ради

міської

2. Забезпечення розвитку дитячого, дитячо-юнацького спорту та
резервного спорту
Мета: збільшення кількості дітей та молоді, залучених до занять у спортивних
секціях; підвищення спортивних результатів.
№
з/п
1.

2.

3.

4.

Найменування заходу
Забезпечення діяльності
закладів
фізичної
культури і спорту, які
забезпечують
розвиток
дитячо-юнацького
та
резервного
спорту
–
дитячо-юнацьких
спортивних
шкіл,
збереження
їх
оптимальної мережі та
стабільне фінансування
Забезпечення
модернізації та зміцнення
матеріально-технічної
бази
дитячо-юнацьких
спортивних
шкіл,
облаштування
необхідним обладнанням
та інвентарем
Забезпечення підготовки
та участі вінницьких
спортсменів
та
спортсменів,
які
представляють
м.Вінницю різних вікових
груп
у
спортивних
заходах
міського
та
обласного
рівнів
з
олімпійських видів спорту
Забезпечення підготовки
та участі вінницьких
спортсменів
та
спортсменів,
які
представляють
м.Вінницю різних вікових
груп
у
спортивних
заходах
міського
та
обласного
рівнів
з

Найменуван
ня
показника
Кількість
закладів та
установ

Значення
показника

Придбання
обладнання і
предметів
довгостроко
вого
користування

Здійснено Комітет по фізичній 2018-2020
на суму культурі і спорту
4259,560м міської ради
тис.грн.

7

Виконавці

Термін
виконання

Комітет по фізичній 2018-2020
культурі і спорту
міської ради

Кількість
заходів

117

Комітет по фізичній 2018-2020
культурі і спорту
міської ради

Кількість
заходів

102

Комітет по фізичній 2018-2020
культурі і спорту
міської ради

5.

6.

неолімпійських
видів
спорту
Проведення заходів з
оздоровлення вихованців
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл під час
літніх
та
зимових
шкільних канікул
Проведення
рейтингу
стану
фізкультурноспортивної
роботи
в
загальноосвітніх закладах
міста Вінниця

Кількість
оздоровлених дітей

Кількість
зайнятих
1-3 місць на
чемпіонатах
міста з видів
спорту

598

Комітет по фізичній 2018-2020
культурі і спорту
міської ради

1м – ЗНЗ № Комітет по фізичній Щорічно
27
культурі і спорту
2м – ЗНЗ № міської ради
18
3м – ЗНЗ №
8
4м – ЗНЗ №
6
5м – ЗНЗ №
32
6м – ЗНЗ
№ 26

3. Військово-патріотичне виховання
Мета: виховання молоді в дусі патріотизму та поваги до військової служби,
готовності до захисту Вітчизни
№
з/п
1.

2.

Найменування заходу
Створення
умов
для
підвищення
фізичної
підготовленості молоді для
проходження
служби
у
Збройних Силах України.

Найменува
ння
показника
-

Проведення
спортивних Кількість
змагань
з
допризовної заходів
підготовки
серед
учнів
загальноосвітніх закладів міста.

Значення
показника
Юнаки
допризов
ного віку
беруть
участь у
загально
міських
заходах
та
першост
ях і
чемпіона
тах міста
1 захід проведено
спартакіа
ду серед
допризовн
ої молоді

Виконавці

Термін
виконання

Комітет по фізичній 2018-2020
культурі і спорту
міської
ради,
Вінницький
об’єднаний міський
військовий
комісаріат

Департамент освіти 2018-2020
міської
ради,
комітет по фізичній
культурі і спорту
міської
ради,
Вінницький
об’єднаний міський
військовий
комісаріат

4. Забезпечення розвитку спорту вищих досягнень
Мета: гідне позиціонування міста Вінниці та України на Всеукраїнській та
міжнародній спортивній арені
№
з/п

Найменування заходу

1.

Забезпечення підготовки та участі
вінницьких
спортсменів
та
спортсменів, які представляють
м.Вінницю різних вікових груп у
спортивних
заходах
всеукраїнського та міжнародного
рівнів з олімпійських видів спорту
Забезпечення підготовки та участі
вінницьких
спортсменів
та
спортсменів, які представляють
м.Вінницю різних вікових груп у
спортивних
заходах
всеукраїнського та міжнародного
рівнів з неолімпійських видів
спорту
Перегляд
та
затвердження
пріоритетних видів спорту для
міста Вінниці

2.

3.

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4.

Найменува
ння
показника
Кількість
заходів

Значення
показника

Олімпійські види

Комітет по фізичній 2018-2020
культурі і спорту
міської ради

67

Комітет по фізичній 2018-2020
культурі і спорту
міської ради

Надано у
нижченаведеній
таблиці
на 2018
рік:

Комітет по фізичній 2018-2020
культурі і спорту
міської ради

Баскетбол
Бокс
Боротьба греко-римська
Велосипедний спорт
Веслувальний слалом
Веслування на байдарках і
каное
Волейбол
Легка атлетика
Стрільба кульова
Футбол
Хокей на траві

Здійснення заходів заохочення
кращих
спортсменів
та
спортсменів, які представляють
м.Вінницю та їх тренерів, надання
необхідної допомоги у вирішенні
житлових та інших побутових
питань

Кількість
відзначени
х
осіб,
перелік
заходів

Термін
виконання

112

Кількість
заходів

Щорічний
перегляд та
затверджен
ня, перелік
видів
спорту

Виконавці

Неолімпійські види
Автомобільний спорт
Боротьба самбо
Боротьба сумо
Радіоспорт
Спортивна акробатика
Спортивне орієнтування

Відзначено
Почесними
грамотами
грошовими
преміями
цінними
подарунками

Пауерліфтинг
Футзал
Шахи
Шашки
2018-2020
Комітет
по
і фізичній
культурі і
та спорту
міської
510 ради

осіб ( спортсмени,
тренери, авктивісти
та ветерани спорту)

№
з/п

1. Забезпечення розвитку спорту людей з інвалідністю
Мета: інтеграція людей з інвалідністю у спортивний простір міста
Найменування заходу

Найменуван
ня
показника

1.

Залучення
населення
з
інвалідністю до занять з фізичної
культури і спорту, в т.ч. під час
проведення заходів та акцій з
популяризації фізичної культури і
спорту

Кількість
заходів,
кількість
учасників

2.

Реалізація
проектів
«Спорт Кількість
розвиває людину – ми віримо в заходів та
спорт!», «Здоровий духом»
- учасників
проведення спартакіад
серед
спортсменів з інвалідністю.

Значення
показника

Проведено 6
змагань, 30
навчальнотренувальних
зборів

2 заходи, 52
особи

Виконавці

Термі
н
викон
ання
Комітет по фізичній 2018культурі і спорту 2020
міської
ради,
Вінницький
регіональний центр з
фізичної культури і
спорту
інвалідів
«Інваспорт»,
Вінницький міський
центр соціальнопсихологічної
реабілітації дітей та
молоді з
функціональними
обмеженнями
«Гармонія»,
Вінницька обласна
організація
всеукраїнської
організації інвалідів
«Союз організацій
інвалідів України»
Комітет по фізичній 2018культурі і спорту 2020
міської
ради,
Вінницький
регіональний центр з
фізичної культури і
спорту
інвалідів
«Інваспорт»,
Вінницький міський
центр
соціальнопсихологічної
реабілітації дітей та
молоді
з
функціональними
обмеженнями
«Гармонія»,
Вінницька обласна
організація
всеукраїнської
організації інвалідів
«Союз
організацій
інвалідів України»

3.

Сприяння у підготовці та участі Кількість
вінницьких
спортсменів
та заходів
спортсменів, які представляють
м.Вінницю, у спортивних заходах
міського,
обласного,
всеукраїнського та міжнародного
рівнів з видів спорту для людей з
інвалідністю.

4.

Здійснення заходів заохочення, Кількість
відзначення
вінницьких відзначених
спортсменів та спортсменів, які осіб
представляють
м.Вінницю
з
інвалідністю.
Здійснення заходів щодо адаптації
спортивної інфраструктури до
потреб людей з інвалідністю.

5.

Проведено 30
навчальнотренувальних
зборів

32 особи,

Призначено 4
стипендії
На досягнення
мети доступності
людей з
інвалідністю та
інших
маломобільних
груп населення
до об’єктів
фізкультурноспортив-ного
призначення комунальної
власності міста
проведено
наступні заходи :
МДЮСШ №1,
вул. Хлібна,1:
облаштовано
вільний проїзд до
адмінбудівлі
школи;
пофарбовано
сходинки жовтою
фарбою;
зроблено проїзд
вздовж трибун;
встановлено
тактильні
таблички та

Комітет по фізичній
культурі і спорту
міської
ради,
обласний
центр
інвалідного
спорту
«Інваспорт»,
Вінницький міський
центр
соціальнопсихологічної
реабілітації дітей та
молоді
з
функціональними
обмеженнями
«Гармонія»,
Вінницька обласна
організація
всеукраїнської
організації інвалідів
«Союз
організацій
інвалідів України»
Комітет по фізичній
культурі і спорту
міської ради

20182020

20182020

Комітет по фізичній 2018культурі і спорту 2020
міської
ради,
Вінницький міський
центр
соціальнопсихологічної
реабілітації дітей та
молоді
з
функціональними
обмеженнями
«Гармонія»,
департамент міського
господарства

піктограми з
шрифтом Брайля.
МДЮСШ №2,
вул. Узвіз
Бузький, 33:
проведено
благоустрій усієї
території
МДЮСШ №2 з
дотриманням
усіх вимог щодо
забезпечення
доступності
людей з
інвалідністю, а
саме покладено
тактильну плитку
жовтого кольору,
облаштовано
пандуси при
вході в
адміністративне
приміщення та
спортивновідновлювальний
центр, на дверях
розміщені
таблички з
шрифтом Брайля.
проведено
капітальний
ремонт жіночої
та чоловічої
роздягалень,
облаштовано
пандус,
пофарбовано
контрастні смуги
жовтого кольору
при вході,
розміщено
табличку з
шрифтом Брайля.
МДЮСШ №5
вул. Хлібна, 1в
адміністративнопобутовому
корпусі по вул.
Хлібній, 1 на
вході та
всередині будівлі
встановлено
тактильні
таблички та
піктограми з
шрифтом Брайля;

оновлено
контрастні смуги
на вході до
будівлі.
оновлено
контрастні смуги
на входах до
спортивних залів
МДЮСШ №5 по
вул. Стеценка,
50.
МДЮСШ №6,
вул.Театральна,
24:
встановлено
пандус;
покладено
тротуарну плитку
на ганок;
пофарбовано
першу та
останню
сходинки жовтою
фарбою;
встановлено
таблички зі
шрифтом Брайля.
МК ДЮСШ
«Вінниця»:
виготовлено та
розміщено
таблички зі
шрифтом
"Брайля",
зроблені
позначки на
сходах жовтою
фарбою,
встановлено
пандуси.
КП
«Центральний
міський стадіон»:
встановлено
пандус;
на сходинках та
пандусі
профарбовано
контрастні смуги
жовтою фарбою;
встановлено
таблички зі
шрифтом Брайля;

-зроблено вхід на
трибуни
Центрального
міського стадіону
в секторах 11,17
для осіб з
інвалідністю
Таким чином, на
всіх
підпорядкованих
спорткомітету
об’єктах
забезпечено
доступність осіб
з інвалідністю та
маломобільних
груп населення.

2. Забезпечення розвитку спорту ветеранів
Мета: популяризація фізичної культури і спорту, гідне позиціонування
вінницьких ветеранів спорту на Всеукраїнських та міжнародних змаганнях
№
з/п
1.

Найменування заходу

Найменуван
ня
показника
Сприяння у підготовці та участі Кількість
вінницьких
спортсменів
та заходів
спортсменів, які представляють
м.Вінницю, у спортивних заходах
міського,
обласного,
всеукраїнського та міжнародного
рівнів з видів спорту для ветеранів
спорту

Значення
показника
15 заходів

Виконавці

Термін
виконання

Комітет по фізичній 2018-2020
культурі і спорту
міської ради

7. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення сфери фізичної
культури і спорту
7.1. Створення сучасних умов для забезпечення розвитку сфери
фізичної культури і спорту
Мета: покращення стану спортивних споруд міста - здійснення модернізації,
реконструкції, капітального ремонту, проектування та будівництва нових
спортивних об'єктів

№
з/п
7.1.1

Найменування заходу
Сприяння забезпеченню обладнанням та
інвентарем закладів та установ, комунальних
підприємств, спортивних баз та спортивних
об’єктів комунальної власності міста

Показник, тис.грн.
375,000

Термін
виконання
2018-2020

7.1.2
7.1.3

7.1.4
7.1.5

7.1.6
7.1.7

7.1.8
7.1.9

7.1.10

7.1.11

Сприяння
забезпеченню
ліцензійним
програмним забезпеченням
Сприяння
оновленню
спортивного
обладнання залів, ігрових та спортивних
майданчиків в закладах комунальної власності
міста
Сприяння модернізації та створенню сучасної
матеріально-технічної бази МДЮСШ
Сприяння придбанню сучасної аудіо-відеофотоапаратури для проведення масових
заходів з фізичної культури і спорту та
популяризації галузі
Сприяння придбанню спортивної форми для
збірних команд міста та ДЮСШ
Підтримка в належному стані будівель
закладів, установ, підприємств
фізичної
культури і спорту комунальної власності
міста, здійснення їх реконструкцій, поточних
та капітальних ремонтів
Впровадження в закладах фізичної культури і
спорту енергозберігаючих заходів
Здійснення благоустрою територій закладів
фізичної культури і спорту комунальної
власності міста
Забезпечення
ведення
енергетичного
моніторингу в онлайн режимі в закладах
фізичної культури і спорту
Сприяння
будівництву
багатофункціональних
спортивних
майданчиків та стадіонів з врахуванням
принципу доступності населення у всіх
районах міста

забезпечено ліцензійним
програмним забезпеченням
1508,136

2018-2020

3863,533

2018-2020

16,5

2018-2020

611,533

2018-2020

3863,533

2018-2020

542,000

2018-2020

50,000

2018-2020

1,800

2018-2020

2018-2020

В 2018р. на замовлення 2018-2020
департаменту
міського
господарства міської ради
виконані
роботи
з
будівництва:
- поля для гри в мініфутбол
та
багатофункціонального
спортивного майданчика по
вул. Брацлавській, 98 (на
території КЗ «ЗОШ І-ІІІ
ступенів №9 ВМР»);
- багатофункціонального
дитячого та спортивного
майданчиків на розі вул.
Руданського - М. Гавриш;
багатофункціонального
дитячого майданчика по
вул.
Л.
Ратушної
128,130,132;
- спортивно-тренажерних
майданчиків - по вул. А.
Первозванного, 30 та вул.
Стельмаха, 47;

багатофункціонального
дитячого та спортивного
майданчиків
по
вул.Стрілецькій,1.
- багатофункціонального
спортивного майданчика по
вул. Зодчих, 40.

7.2.

Фінансове забезпечення та фінансово-господарська
діяльність

Мета: покращення фінансового забезпечення галузі «Фізична культура і

спорт» та раціонального, ефективного та цільового використання коштів
№
з/п
7.2.1.

7.2.2

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

Найменування заходу

Термін
Показник залучених коштів,
виконання
Тис.грн.
Забезпечення належного утримання та
2018-2020
30728,601
фінансування міських дитячо-юнацьких
спортивних шкіл комунальної власності
міста
2018-2020
Забезпечення діяльності централізованої
556,537
бухгалтерії комітету по фізичній культурі і
спорту міської ради
2018-2020
Забезпечення проведення навчально-тренувальних
10365,229
зборів і змагань з олімпійських та неолімпійських
видів спорту, забезпечення участі спортсменів
міста та спортсменів, які представляють
м.Вінницю, в міських, обласних, державних та
міжнародних змаганнях
2018-2020
Забезпечення проведення навчально-тренувальних
190,480
зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту;
участі спортсменів міста та спортсменів, які
представляють м.Вінницю, в міських, обласних,
державних та міжнародних змаганнях
2018-2020
Забезпечення
проведення
фізкультурно—
1253,516
масових заходів серед населення регіону, заходів з
популяризації фізичної культури і спорту та
здорового способу життя
2018-2020
Забезпечення надання з міського бюджету
1585,000
міським комунальним підприємствам галузі
«Фізична культура і спорт» фінансової
підтримки(дотації) на :
покриття
збитків
від
діяльності
підприємства,
в
тому
числі
на
проведення поточного ремонту приміщень
(споруд), інженерних мереж та обладнання;

технічне
обслуговування
обладнання;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
проведення оцінки технічного стану та
експлуатаційної придатності будівельних
конструкцій та на інші поточні видатки;
- проведення капітального ремонту;
- придбання спортивного інвентарю та
обладнання.
7.2.7.

7.2.8.

7.2.9.

Здійснення закупівлі автотранспорту для
міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл
та збірних команд міста
Призначати за рішенням виконавчого
комітету міської ради за рахунок коштів
міського бюджету, в межах затверджених в
бюджеті видатків, стипендії кращим
спортсменам і спортсменам, які представляють
м.Вінницю та їх тренерам за високі спортивні
досягнення
Надання фінансової підтримки спортивним
командам та спортивним організаціям
незалежно від форм власності на:
- здійснення витрат на проведення
навчально-тренувальних зборів і
забезпечення участі команд та
організацій у Всеукраїнських та
міжнародних змаганнях (оплата
проживання, харчування, проїзду,
бронювання квитків, перевезення
багажу, транспортних послуг, у тому
числі придбання пально-мастильних
матеріалів, страхування, оформлення
віз, виплата добових, внесок за участь
у
змаганнях,
медичне
обслуговування);
- придбання спортивного інвентарю та
обладнання;
- оренду приміщень для проведення
учбово-тренувальної роботи та участі
в змаганнях;
- оплату
праці
спортсменамінструкторам
штатних
команд
майстрів зі спортивних ігор;
- поточний та капітальний ремонт
приміщень;
- ремонт та технічне обслуговування
обладнання;

1020,000

2018-2020

419,829

2018-2020

1585,000

2018-2020

7.2.10.

7.2.11.

7.2.12.

7.2.13.

7.2.14.

7.2.15.

7.2.16.

7.2.17.

- комунальні послуги та енергоносії;
- банківські послуги;
- обов’язкові податки до бюджету.
Відзначення
спортивних
колективів
загальноосвітніх навчальних закладів за
підсумками рейтингу стану фізкультурноспортивної роботи в загальноосвітніх
закладах міста Вінниця
Сприяння залученню додаткових фінансових
ресурсів шляхом:
- надання послуг, що надаються
закладами згідно з їх основною
діяльністю;
- додаткової (господарської) діяльності;
- надання в оренду майна, приміщень;
- реалізації в установленому порядку
майна ( крім нерухомого майна);
- залучення благодійних внесків, тощо.
Здійснення
фінансово-господарської
діяльності в закладах та організаціях із
дотриманням вимог чинного бюджетного
законодавства

56,978

2018-2020

873,340

2018-2020

в закладах та організаціях 2018-2020
підпорядкованих комітету по
фізичній культурі та спорту
фінансово-господарська
діяльність здійснюється із
дотриманням вимог чинного
бюджетного законодавства
Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за закупівлі товарів, робіт і 2018-2020
рахунок бюджетних коштів у встановленому послуг
за
рахунок
законодавством порядку
бюджетних
коштів
здійснюються
у
встановленому
законодавством порядку
2018-2020
Призначати за рішенням виконавчого
19,904
комітету міської ради за рахунок коштів
міського бюджету, в межах затверджених в
бюджеті видатків, стипендії кращим
вихованцям спортивних шкіл міста
2018-2020
Оплата послуг з проживання та харчування
55,000
учасників загальноміських
фізкультурноспортивних заходів, в тому числі спортивних
фестивалів та відкритих змагань
2018-2020
Оплата послуг відео-, аудіо зйомки під час
11,600
проведення загальноміських фізкультурноспортивних заходів
Оплата рекламно-інформаційних послуг

33,336

2018-2020

7.2.18.

Здійснення заходів заохочення - відзначення
кращих спортсменів, тренерів, активістів,
ветеранів спорту, колективів, навчальних
закладів тощо.

275,615

2018-2020

8. Інформаційне забезпечення сфери фізичної культури і спорту
Мета: заохочення населення до здорового способу життя та вдосконалення
системи інформування про спорт і фізичну культуру міста.
№
з/п
1.

2.

3.

Найменування заходу

Найменування
показника

Забезпечення
висвітлення Забезпечено
висвітлення
визначних спортивних подій
визначних
спортивних
подій у ЗМІ,
інтернетресурсах,
телебаченні та
радіо
Популяризація фізичної культури Забезпечено
та спорту шляхом співпраці із висвітлення
визначних
засобами масової інформації
спортивних
подій у ЗМІ,
телебаченні та
радіо

Виконавці

Термін
виконання,
роки

Комітет по фізичній 2018-2020
культурі і спорту
міської
ради,
департамент
у
справах
ЗМІ
та
зв’язків
з
громадськістю
міської ради

Комітет по фізичній 2018-2020
культурі і спорту
міської
ради,
департамент
у
справах
ЗМІ
та
зв’язків
з
громадськістю
міської ради
Виготовлення та розміщення На
вулицях Комітет по фізичній
соціальної реклами
в рамках міста в рамках культурі і спорту
програми використання соціальної міської
міської
ради,
реклами
для
інформування Програми
департамент
у
громадськості та профілактики використання справах
ЗМІ
та
негативних явищ у суспільстві
соціальної
зв’язків
з
реклами для громадськістю
інформування міської
ради,
громадськості комунальне
та
підприємство
профілактики «Інститут розвитку
негативних
міст»
явищ у
суспільстві ви
готовляються
та
розміщуються
білборди:
«Спортивна
слава
Вінниці»,
«Обери свій

спорт!» тощо,
привітання до
Дня фізичної
культури
та
спорту тощо.
4.

5.

Проведення на постійній основі
прес-конференцій,
брифінгів,
круглих столів
Підтримка в актуальному стані
інтернет-порталу комітету по
фізичній культурі і спорту на
зовнішньому сайті міської ради та
інтернет-сторінки
соціальної
мережі
Фейсбук
«Вінниця
спортивна»

16
прес- Комітет по фізичній 2018-2020
конференцій
культурі і спорту
міської ради
Актуальний
Комітет по фізичній 2018-2020
стан порталу
культурі і спорту
міської ради

