
Пояснювальна записка 
до проекту рішення сесії обласної ради  

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

 
1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення. 
Відповідно до статтей 89-90 Бюджетного кодексу України, до видатків, 

що здійснюються з обласних бюджетів відноситься фінансова підтримка 
місцевих осередків всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-
спортивної спрямованості, що й необхідно прописати у заходах Програми 
розвитку фізичної культури і спорту в Миколаївській області на 2014-2018 
роки. 

Внесення змін до Програми шляхом виклання пункту 7.2  розділу ІІ 
«Розвиток дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту» додатку 2 
«Заходи з виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту в 
Миколаївській області  на 2014-2018 роки» дозволить здійснення 
фінансування обласних осередків відповідно до чинного законолавства. 

 
 
2. Мета і шляхи її досягнення. 
Метою прийняття зазначених вище змін – є досягнення чіткого та 

прозорого поля фінансової діяльності головного розпорядника коштів по 
галузі «фізична культура і спорт», а саме відділ з питань фізичної культури і 
спорту Миколаївської обласної державної адміністрації в частині надання 
фінансової підтримки обласним осередкам фізкультурно-спортивних 
товариств, що діють на території Миколаївської області, а саме: 
Миколаївським обласним організаціям фізкультурно-спортивних товариств  
«Спартак», «Україна»,  «Колос», «Динамо» України.   
 

3. Правові аспекти. 
Проект рішення сесії обласної ради підготовлено відповідно до: 

- Бюджетний кодекс України; 
- Закону України «Про фізичну культуру і спорт»; 
- Закону України від 28.12.2014 №77-VІІІ «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо реформування 
загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації 
фонду оплати праці» 

-  
4. Фінансово-економічне обґрунтування. 
Додаткового фінансування не потребує. 

 
5.  Позиція заінтересованих органів 

 Проект рішення Миколаївської обласної ради  не потребує погодження 
заінтересованих органів. 
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6.  Регіональний аспект  
Проект рішення Миколаївської обласної ради  не стосується питання 

розвитку адміністративно-територіальної одиниці. 
 

7. Громадське обговорення  
Проект рішення Миколаївської обласної ради  не потребує проведення 

громадського обговорення.  
 
8.  Прогноз результатів 
Прийняття змін до Програми забезпечить відповідність всіх фінансових 

операцій чинному законодавству. 
 
 
        Проект  рішення  Миколаївської обласної ради «Про внесення змін до 
Програми розвитку фізичної культури і спорту в Миколаївській області на 
2014-2018 роки» розміщено на веб-сайті http://noc-sport.mk.ua/news/detail/639  
з 14 лютого 2018 року. 
 
 
 
Заступник начальника відділу 
з питань фізичної культури та спорту    
облдержадміністрації                                                                       В.М. Гінкул  
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