
 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

  

 

УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 
 

(одинадцята (29) сесія сьомого скликання) 

 
 

від  22 грудня 2018 року 

м. Городня 

 

Про затвердження програми 

розвитку лижних перегонів  на території  

Городнянської міській ради  

на лижний сезон 2018-2019 років. 

 

 

З метою підтримки розвитку лижних перегонів, керуючись ст.ст. 25,26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.6.ст.90 Бюджетного 

Кодексу України.   

В И Р І Ш И Л А :  
 

1.Затвердити Програму розвитку лижних перегонів  на  території 

Городнянської  міської ради на лижний сезон 2018-2019 років згідно додатку 1. 

 2. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Програми 

розвитку лижних перегонів  на  території Городнянської  міської ради на лижний 

сезон 2018-2019 років затверджуються рішенням міської ради про бюджет на 

відповідний бюджетний період та коригуються в процесі його виконання. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету,планування,фінансів та соціально-економічного розвитку. 

 

Міський голова      А.І.Богдан 



Додаток  1 
 до рішення 11 (29) сесії  Городнянської 

міської сьомого скликання 

ради  від 22.12.2018 «Про затвердження 

програми розвитку лижних перегонів  на 

території Городнянської міській ради  

на лижний сезон 2018-2019 років» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 

  

розвитку лижних перегонів  на території  

 

Городнянської міській ради на лижний сезон 2018-2019 років. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Городня 

2018 рік 

 

 



Зміст Програми 

1. Паспорт Програми розвитку лижних перегонів на території 

Городнянської міської ради. 

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма 

розвитку лижних перегонів на території Городнянської міської ради. 

3. Мета Програми. 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування; терміни та етапи Виконання Програми. 

5. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники. 

6. Очікувані результати Програми. 

7. Контроль та координація за ходом виконання Програми. 

Додаток 1. Ресурсне забезпечення Програми розвитку лижних перегонів. 

Додаток 2. Напрями діяльності та заходів Програми розвитку лижних 

перегонів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Паспорт 

Програми розвитку лижних перегонів  на території Городнянської   міській ради 

на лижний сезон 2018-2019 років. 

 

1. Ініціатор розроблення Програми Громадська організація «Федерація 

лижних перегонів Городнянщини» 

2. Розробник програми Громадська організація «Федерація 

лижних перегонів Городнянщини» 

КП «Старт» Городнянської міської 

ради 

3. Відповідальний виконавець 

Програми 

Громадська організація «Федерація 

лижних перегонів Городнянщини» 

4. Термін реалізації Програми 2018-2019 роки 

5. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми  

 

Міський бюджет  Городнянської 

міської ради 

6. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми.  

15000,00 

 

 

 

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма 

розвитку лижних перегонів на території Городнянської міської ради. 

Лижні перегони є складовою частиною культурного життя та гармонійного 

розвитку людей держави. Вони сприяють збереженню і зміцненню здоров'я, 

всебічному розвитку фізичних, морально-вольових здібностей людини, залучення 

дітей та юнаків до здорового способу життя, організація змістовного дозвілля 

людини.  

Аналіз проблем розвитку лижних перегонів показує, що у даному виді 

спорту є ряд проблем. Спостерігається певне коливання з участю учасників в 

районних та обласних заходах. У 2017-2018 роках відбувається певне покращення 

у створенні матеріально-технічної бази для лижників. Утворилась лижна база для 

молодих лижників, працює спортивна секція, збільшується кількість спортивного 

інвентарю. В зв'язку з покращенням умов для лижників Городнянська міська рада 

отримала призерів та чемпіонів області. Саме в зв'язку з ростом результатів 



спортсменів виникає потреба в додатковому стимулюванні і збільшенні практики 

виступів у чемпіонатах області і України, що потребують фінансування. 

«Програма розвитку лижних перегонів на території Городнянської міської 

ради на лижний сезон 2018-2019 років»(далі – Програма) розрахована на 

залучення до занять лижними перегонів юнаків, молоді, людей середнього віку. 

Програма передбачає об'єднання зусиль усіх зацікавлених служб на пропаганду 

здорового способу життя, згуртування дітей в секціях лижних перегонів та 

відлучення їх від шкідливих звичок, від виховання вулицею, організацію дозвілля 

всіх верств населення району. 

Досягнення поставлених Програмою цілей та завдань не можливе без 

додаткового фінансування з міського бюджету. 

3. Мета Програми 

Мета Програми – забезпечення спільної роботи органів виконавчої влади, 

місцевого самоврядування та громадських організацій по розвитку дитячо-

юнацького лижного спорту, відродження колишніх традицій одного з самого 

популярного виду спорту,а саме з лижних перегонів. Участі збірної команди 

Городнянської міської ради в чемпіонаті області та України. Забезпечення 

оздоровлення, підвищення рівня змагань та досягнення кращих спортивних 

результатів. 

4. Шляхи виконання Програми. 

Потрібно створити необхідні умови для підвищення навчально-тренувальної 

роботи, перш за все для учнів дитячо-юнацької секції лижних перегонів, шляхом: 

- забезпечення участі в чемпіонаті Чернігівської області, чемпіонаті України з 

лижних перегонів; 

-  забезпечення витрат на харчування у збірній команді Городнянської міської 

ради з лижних перегонів під час змагань 

5. Перелік завдань, заходів Програми  

Основним завданням Програми є: 

- реалізація державної політики у сфері фізичної культури та спорту; 



- залучення різних верств населення до занять лижними перегонами; 

- залучення громадських організацій до підготовки рішень органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування з питань розвитку лижних перегонів; 

Виконання зазначених завдань буде здійснюватися шляхом реалізації 

заходів, що направлені на розвиток лижних перегонів на території  Городнянської 

міської  ради. 

Ресурсне забезпечення Програми наведено в додатку 1. 

Напрями діяльності та заходи Програми в додатку 2. 

6. Очікувані результати Програми 

Виконання Програми розвитку лижних перегонів на території  

Городнянської міської  ради дасть змогу: 

- розвивати юнацький лижний спорт; 

- відродити традиції лижних перегонів на Городнянщини; 

- залучити до занять лижними перегонами населення Городнянщини; 

- брати участь збірній команді в чемпіонаті Чернігівської області та 

України 

7.Контроль та координація за ходом виконання Програми 

В порядку контролю, за результатами  виконання  Програми, передбачається 

розгляд питань виконання заходів по закінченню сезону 2018-2019 років на 

засіданні виконкому Городнянської міської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми розвитку лижних перегонів на  території 

Городнянської міської ради на 2018-2019 рок. 

 

Обсяг коштів, які 

пропонуються 

залучити до 

виконання 

Програми 

 

Усього витрат 

на виконання Програми 

(тис. грн.) 

І 

2018-2019 рік 

Обсяг ресурсів 

Усього: 
15000,00 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 2 

Напрями діяльності та заходи Програми розвитку лижних перегонів на території 

Городнянської міської ради на лижний сезон 2018-2019 років. 

 

№ Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконан

ня 

заходу 

Контроль за 

виконанням 

Програми 

Джерело 

фінансування 

Всього 

на 

викона

ння 

Програ

ми 

(грн.) 

1           2   3     4   5     6 

 

1 

Провести засідання 

федерації лижних 

перегонів з вивчення 

питань про створення 

необхідних умов для 

утримання збірної 

команди 

Городнянської міської 

ради з лижних 

перегонів 

Грудень  

  2018 

Громадська 

організація 

«Федерація 

лижних 

перегонів 

Городнянщин

и» 

КП «Старт» 

Городнянськ

ої міської 

ради 

Не потребує 

фінансування 

        - 

2 Участь збірної 

команди 

Городнянської міської 

ради з лижних 

перегонів для участі в 

чемпіонаті області (5 

виїздів) 

- придбання пального 

(з розрахунку 5 виїздів 

на відстань 600 км) 

 - харчування 

учасників змагань (100 

грн. на одного 

учасника з розрахунку 

перебування 9 

спортсменів протягом 

3 діб) 

2018-

2019 

Громадська 

організація 

«Федерація 

лижних 

перегонів 

Городнянщин

и» 

 

Міський 

бюджет 

Городнянської 

міської ради 

 

9000 

 



3 Участь збірної 

команди 

Городнянської міської 

ради з лижних 

перегонів для участі в 

чемпіонаті  України ( 

4 виїзди) 

- придбання пального 

(з розрахунку 4 виїзди 

на відстань 900 км) 

- харчування 

учасників змагань (150 

грн. на одного 

учасника з розрахунку 

перебування 4 

спортсмени протягом 

3 діб) 

2018-

2019 

Громадська 

організація 

«Федерація 

лижних 

перегонів 

Городнянщин

и» 

 

Міський 

бюджет 

Городнянської 

міської ради 

6000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:    15000 

 

 


