
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Про внесення змін до Програми 
розвитку фізичної культури і  
спорту в Миколаївській області  
на 2014-2018 роки 

Дев'ятнадцята сесія 
сьомого скликання

 

 
 
Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, на підставі 
статті 2.6.4. Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого скликання, 
затвердженого рішенням обласної ради  від  18 грудня 2015 року № 1 (зі змінами 
та доповненнями), обласна рада  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
 Внести до Програми розвитку фізичної культури і спорту в 

Миколаївській області на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 24 грудня 2013 року № 18 (зі змінами та доповненнями), зміни, що 
додаються. 

 
 
 

 
Голова обласної ради             В.В.  Москаленко 

 
 
 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення обласної ради 

 
 
 
 
 

З  М І Н И, 
що вносяться до Програми розвитку фізичної культури і спорту в 

Миколаївській області на 2014-2018 роки 
 

 
1. У підрозділі 7 «Дитячий, дитячо-юнацький та резервний спорт»    

розділу ІІ «Розвиток дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту» 
додатка 2 «Заходи з виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту в 
Миколаївській області  на 2014-2018 роки»: 
  
пункт  7.2.  викласти у такій редакції: 
 
«Надавати фінансову підтримку обласним осередкам всеукраїнських 
громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості,  дитячо-
юнацьким спортивним школам, засновниками яких є обласні організації 
фізкультурно-спортивних товариств «Динамо», «Колос», «Спартак», «Україна», 
за погодженням із постійними комісіями обласної ради: з питань культури, 
науки і освіти, сім’ї та молоді, спорту; з питань регіонального розвитку, 
планування, бюджету, фінансів та інвестицій». 
 

2. Пункт 5.1. підрозділу 5  "Дитячий, дитячо-юнацький та резервний 
спорт" додатка 3 «Орієнтовний обсяг фінансування окремих заходів Програми»  
викласти у такій редакції: 
 
 

5. Дитячий, дитячо-юнацький та резервний спорт 

"5.1. Надавати фінансову 
підтримку обласним 
осередкам всеукраїнських 
громадських організацій 
фізкультурно-спортивної 
спрямованості,  дитячо-
юнацьким спортивним 
школам, засновниками яких 
є обласні організації 

Обласний 
бюджет  
 

2014-2018 
роки 

У межах 
видатків 
обласного 
бюджету 
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фізкультурно-спортивних 
товариств «Динамо», 
«Колос», «Спартак», 
«Україна», за погодженням 
із постійними комісіями 
обласної ради: з питань 
культури, науки і освіти, 
сім’ї та молоді, спорту;  
з питань регіонального 
розвитку, планування, 
бюджету, фінансів та 
інвестицій 

 
 
 
 
 
 
 
Заступник начальника відділу  
з питань фізичної культури 
і спорту облдержадміністрації                                                     В.М. Гінкул  
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