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ПРОЄКТ Міська програма розвитку фізичної культури і спорту
на території Липовецької територіальної громади на 2021-2022 роки
1. Паспорт Програми
Ініціатор розроблення Програми
Міська рада
Підстава до розробки Програми
Закон «Про фізичну культуру і
спорт», підзаконними актами: Укази
Президента України «Про державну
підтримку
розвитку
фізичної
культури і спорту в Україні», «Про
додаткові заходи щодо державної
підтримки
розвитку
фізичної
культури і спорту в Україні», «Про
пріоритети
розвитку
фізичної
культури і спорту в Україні» тощо,
Конвенція ООН ― Про права дитини.
Розробник Програми
Виконавчий комітет Липовецької
міської ради
Відповідальний
виконавець Управління освіти, культури, молоді
Програми
та спорту
Учасники Програми
Управління освіти, культури, молоді
та спорту, ЗОШ, ДНЗ, ДЮЦ, ДЮСШ,
ІРЦ, музична школа, центр дозвілля
та публічна бібліотека
Термін реалізації Програми
2021-2022 роки
Загальний
орієнтовний
обсяг 1 100 000, 0 грн.
фінансових ресурсів, необхідних
для реалізації Програми

2. Стан та проблеми реалізації в громаді державної політики
у сфері фізичної культури і спорту
Реалізація в громаді державної політики в галузі фізичної культури та спорту
обумовили позитивні зміни у сфері фізичної культури і спорту. Зокрема,
спостерігається тенденція до збільшення загальної кількості осіб, що залучені до
занять фізичною культурою та спортом. Відвідують заняття з фізичної культури
94 % учнів загальноосвітніх навчальних закладів із загальної кількості осіб, які
навчаються в цих закладах, що відповідає середньому показнику в області.
Збережено мережу дитячо-юнацьких спортивних шкіл, загальну кількість штатних
працівників галузі, 90 % з яких мають спеціальну вищу освіту.

Всього на Липовеччині у 2017 році функціонує 140 спортивних споруд, в
тому числі: 1 стадіон з трибунами на 1500 місць для глядачів, 32 майданчики з
тренажерним обладнанням, 23 футбольних поля, 22 спортивних зали, 15
приміщеннь для фізкультурно-оздоровчих занять, 3 стрілецьких тири, 1
майданчик з синтетичним покриттям та інші.
В громаді збережено ефективну систему проведення спортивних заходів,
передусім комплексних та багатоступеневих змагань; зростає кількість
громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (асоціації,
федерації, клуби); створюються приватні структури для активного відпочинку,
спортивні клуби різних форм власності; активізується олімпійський та
неолімпійський спортивний рух.
Всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи охоплено 5
251 особа, або 14 % від загальної кількості населення Липовецької
територіальної громади.
Проте, досягнутий рівень фізичної культури і спорту в районі не забезпечує
оптимальної рухової активності кожної людини упродовж усього життя,
поліпшення стану здоров’я, профілактики захворювань та фізичної реабілітації.
Лише 12,5 % дітей, юнацтва та молоді віком 6 - 18 років займаються в
спортивних секціях дитячо-юнацьких спортивних шкіл, близько 1,5% мешканців
займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем проживання
населення до його загальної чисельності в районі.
Недостатньо розвинутий стан сфери фізичної культури і спорту в районі
характеризується певними проблемами, що виникли упродовж останніх десяти
років, основними серед яких є:
- демографічна криза, що зумовлюється зменшенням кількості населення, в
тому числі дітей шкільного віку на 2-3 % щорічно;
- погіршення стану здоров'я населення з різко прогресуючими хронічними
хворобами серця, гіпертонією, неврозом, артритом, ожирінням тощо, що
призводить до зменшення кількості осіб, які можуть бути залучені до спорту,
зокрема спроможних тренуватися, витримуючи значні фізичні навантаження, та
досягати високих спортивних результатів;
- невідповідність вимогам сучасності та значне відставання від світових
стандартів ресурсного забезпечення сфери фізичної культури і спорту, а саме
організаційного,
кадрового,
науково-методичного,
медико-біологічного,
фінансового, матеріально-технічного, інформаційного;
- недостатніми є обсяги фінансування галузі фізичної культури та спорту, а
саме: не набуло соціально важливого значення вирішення проблем, пов'язаних з
нагальною необхідністю будівництва та створення розгалуженої мережі
сучасних спортивних споруд.

Основними причинами виникнення проблем, пов'язаних зі станом розвитку
сфери фізичної культури і спорту, що не відповідає сучасним вимогам, є:
- обмежена рухова активність, нераціональне та незбалансоване харчування,
фактори асоціальної поведінки у суспільстві;
- невідповідність потребам населення послуг, що надаються закладами
фізичної культури і спорту за місцем проживання, роботи громадян та в місцях
масового відпочинку населення, у тому числі в сільській місцевості, та
населення з інвалідністю;
- низький рівень ресурсного забезпечення дитячо-юнацького спорту;
- недостатність спортивної інфраструктури, здатної задовольнити потреби
населення у щоденній руховій активності відповідно до фізіологічних потреб, у
тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями;
- невисока престижність професій у сфері фізичної культури і спорту,
низький рівень матеріального заохочення працівників бюджетного сектору цієї
сфери;
- повільно впроваджуються у практику роботи передові технології у сфері
фізичної культури і спорту, досягнення спортивної науки та спортивної
медицини.
Прийняття Програми дає можливість виконати поставлені завдання
відповідно до сучасних потреб економічного і соціального розвитку району.
3. Мета та завдання Програми
Мета Міської програми розвитку фізичної культури і спорту на території
Липовецької територіальної громади на 2021-2022 роки (далі - Програми) є
реалізація першочергових та перспективних заходів, спрямованих на розвиток
сфери фізичної культури і спорту, а саме створення умов для наступних дій:
1. Залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації
здорового способу життя та фізичної реабілітації, втілення в життя на місцевому
рівні засад «Конвенції про права 14 дитини», максимальної реалізації здібностей
обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих
досягнень та виховання її в дусі олімпізму.
2. Подальший розвиток фізичної культури і спорту, що передбачає
ефективну реалізацію положень Закону України "Про фізичну культуру і спорт"
шляхом концентрації зусиль органів місцевого самоврядування, громадських
організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, інших суб'єктів сфери
фізичної культури і спорту із залученням коштів бюджетів усіх рівнів, інших
джерел фінансування на виконання пріоритетних завдань.
Основними завданнями Програми є:

1. Формування у населення традицій та мотивації щодо занять фізичною
культурою і спортом як важливих складових забезпечення здорового способу
життя, популяризація здорового способу життя та подолання стану суспільної
байдужості до здоров'я нації.
2. Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту, створення умов для
розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної
підготовки; удосконалення системи формування та підготовки збірних команд
міста з олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та неолімпійських видів
спорту.
3. Належне обладнання та використання спортивних споруд
4. Шляхи і способи виконання пріоритетних завдань Програми
Протягом 2021-2022 років для розв'язання проблем передбачається здійснити
комплекс заходів, спрямованих на створення умов:
- для відведення фізичній культурі і спорту провідної ролі у новій політиці
інтеграції України до європейського простору;
- для фізичного виховання і спорту в усіх типах навчальних закладів, за
місцем роботи, проживання та місцях масового відпочинку населення, серед
сільського населення, у Збройних Силах та інших військових формуваннях,
утворених відповідно до законів України, у правоохоронних органах,
рятувальних та інших службах.
- з підтримки масового, дитячо-юнацького, спорту вищих досягнень, спорту
інвалідів та ветеранів;
- для забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту,
спорту інвалідів та видів спорту, не включених до програм Паралімпійських і
Дефлімпійських ігор;
- поліпшення організаційного, нормативно-правового, кадрового,
матеріально-технічного,
фінансового,
науково-методичного,
медичного,
інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту;
- з відродження та впровадження національно-патріотичного виховання;
- для усвідомлення та закріплення у суспільстві поняття рухової активності
як невід’ємного чинника здорового способу життя та успішної життєдіяльності.
Розв'язання проблем здійснюватиметься, зокрема, шляхом:
- підвищення рівня публічності та прозорості в діяльності місцевих органів
виконавчої влади в галузі фізичної культури і спорту;
- збільшення в навчальних закладах усіх типів обсягів рухової активності на
тиждень та виховання здорової дитини із широким залученням батьків до такого
процесу;

- створення умов для розвитку регулярної рухової активності різних верств
населення для зміцнення здоров'я з урахуванням інтересів, побажань, здібностей
та індивідуальних особливостей кожного;
- удосконалення процесу відбору обдарованих дітей, які мають високий
рівень підготовленості та здатні під час проведення спортивних заходів
витримувати значні фізичні та психологічні навантаження, для подальшого
залучення їх до системи резервного спорту;
- підтримки закладів фізичної культури і спорту, зокрема спортивних
клубів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, громадських організацій та
залучення до навчально-тренувального процесу провідних тренерів;
- проведення оздоровлення, відновлення та реабілітації фізичних якостей у
зимовий та літній період учнівської та студентської молоді на базах відпочинку,
спортивно-оздоровчих центрах;
- підтримки та розвитку олімпійського, неолімпійського, паралімпійського
та дефлімпійського руху;
- відродження системи фізичної підготовки допризовної молоді;
- сприяння у наданні послуг з фізичної та психологічної реабілітації
учасників АТО, у тому числі закладами фізичної культури і спорту;
- вжиття заходів для залучення інвестицій у розвиток матеріально-технічної
бази спорту;
- взаємодії з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної
спрямованості та іншими суб'єктами сфери фізичної культури і спорту;
- поступового оновлення спортивної матеріально-технічної бази закладів
фізичної культури і спорту, зокрема, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і
загальноосвітніх навчальних закладів;
- будівництва споруд спортивного призначення або реконструкції та
модернізації діючих, в тому числі багатофункціональних майданчиків і
тренажерних містечок для загальної фізичної підготовки;
- облаштування пішохідних та велосипедних доріжок, рекреаційних зон,
парків відпочинку, спортивних споруд та інших місць для активного дозвілля
населення, в тому числі для людей з обмеженими фізичними можливостями;
- популяризації здорового способу життя та подолання стану суспільної
байдужості до здоров'я мешканців району, у тому числі за рахунок широкого
впровадження соціальної реклами різних аспектів здорового способу життя в
засобах масової інформації;
- удосконалення системи відзначення та заохочення спортсменів, тренерів,
ветеранів фізичної культури і спорту.
5. Ресурсне і фінансове забезпечення виконання Програми,
оцінка матеріально-технічних та трудових ресурсів

Програма фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету,
передбачених для розвитку фізичної культури і спорту, а також інших джерел
фінансування, не заборонених законодавством України, включаючи власні
ресурси організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, вітчизняних та
іноземних інвесторів, власних коштів громадян України.
Оцінка матеріально-технічних та трудових ресурсів проводиться з
урахуванням основних прогнозних показників економічного і соціального
розвитку району на відповідний рік, інших документів, затверджених в
установленому порядку.
6. Очікувані результати виконання Програми, визначення її
ефективності
Виконання Програми дасть можливість:
- збільшити рівень охоплення населення району руховою активністю на 1-2
відсотки щороку;
- здійснити утвердження патріотизму та національної самосвідомості
молоді, підвищити зацікавленість щодо служби у Збройних силах України,
готовність до захисту країни, збереження та вшанування національної пам’яті;
- залучити не менше 13 відсотків дітей та молоді 6 - 18 років до занять у
дитячо-юнацьких спортивних школах, створити умови для розвитку резервного
спорту;
- забезпечити успішний виступ провідних спортсменів Липовеччини у
всеукраїнських та міжнародних змаганнях різного рівня;
- досягти збільшення спортивних споруд у кількості і якості, що надасть
змогу створити необхідні умови для залучення різних категорій мешканців
району до занять фізичною культурою і спортом та підвищити рівень
забезпеченості населення спортивними залами;
- створити цивілізовані умови для соціальної адаптації та реабілітації
інвалідів і осіб з обмеженими фізичними можливостями;
- підвищити спортивний авторитет району на обласному та
всеукраїнському рівнях;
- забезпечити центрами фізичного здоров’я населення з розрахунку
не менше одного на одну адміністративно-територіальну одиницю.
7. Основні заходи виконання Програми
7.1. Забезпечення в навчальних закладах усіх типів та форм рухової
активності школярів і студентів в обсязі 8-12 годин на тиждень.

Управління освіти, культури, молоді та
спорту, керівники навчальних установ,
старости
2021-2022 роки
7.2. Проведення у загальноосвітніх навчальних закладах уроків з фізичної
культури не менше трьох разів на тиждень, фізкультурно-оздоровчих заходів у
режимі навчального дня (рухливі перерви, фізкультпаузи, фізкультхвилинки) та
ранкової гімнастики на свіжому повітрі за сприятливих погодних умов і дві
години позакласних занять з фізичної культури та масового спорту.
Управління освіти, культури, молоді та
спорту, керівники навчальних установ,
старости
2021-2022 роки
7.3. Завершення до 2022 року переоснащення загальноосвітніх навчальних
закладів спортивним обладнанням та інвентарем.
Управління освіти, культури, молоді та
спорту, керівники навчальних установ,
старости
2021-2022 роки
7.4. Утворення у закладах освіти мережі спортивних клубів.
Управління освіти, культури, молоді та
спорту, керівники навчальних установ,
старости
2021-2022 роки
7.5. Обладнання місця для навчання плаванню на відкритих водоймищах, у
тому числі на пляжах.
КП «Комінсервіс»
7.6. Збільшення чисельності населення, залученого до систематичних занять
фізичною культурою та спортом за місцем проживання та відпочинку.
Управління освіти, культури, молоді та
спорту, керівники навчальних установ,
старости, громадські організації спортивного
спрямування (за узгодженням).
2021-2022 роки
7.7.
Здійснення
постійного
моніторингу
матеріально-технічного
забезпечення фізкультурно-спортивним інвентарем та обладнанням навчальних
закладів і під час формування бюджетних запитів передбачення витрат для
придбання необхідного у наступному році.

Управління освіти, культури, молоді та
спорту, керівники навчальних установ,
старости, депутатський корпус ради
2021-2022 роки
7.8 Залучення працівників підприємств, установ та організацій різних
організаційно-правових форм власності, а також організацій, установ та
підприємств агропромислового комплексу, мешканців сільських населених
пунктів до занять фізичною культурою і спортом за місцем роботи.
Липовецька
міська
рада,
міська
організація
фізкультурно-спортивного
товариства ФСТ "Колос" (за узгодженням).
2021-2022 роки
7.9. Забезпечення проведення спортивних ігор серед команд територіальних
громад, проведення підсумкового культурно-спортивного свята для команд
переможців, нагородження кращих спортсменів та тренерів, меценатів громади
із врученням призів, кубків, медалей та грамот.
Липовецька міська рада, старости, міська
організація
фізкультурно-спортивного
товариства ФСТ "Колос" (за узгодженням).
2021-2022 роки
7.10. Сприяння забезпеченню участі у багатоступеневих Всеукраїнських
сільських спортивних іграх та у Всеукраїнському огляді-конкурсі "Краще
спортивне село".
Липовецька міська рада, старости, міська
організація
фізкультурно-спортивного
товариства ФСТ "Колос" (за узгодженням).
2021-2022 роки
7.11. Забезпечення проведення міських та сільських спартакіад та інших
масових фізкультурно-спортивних заходів серед державних службовців,
посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та
депутатів усіх рівнів, працівників галузей народного господарства, соціальної та
побутової сфери, відповідно забезпечення участі у заходах обласного
спрямування.
Липовецька міська рада, старости, міська
організація
фізкультурно-спортивного
товариства ФСТ "Колос" (за узгодженням).
2021-2022 роки

7.12. Забезпечення здійснення щорічної підготовки та участі збірної
команди громади у обласній спартакіаді допризовної молоді.
Відділи освіти, культури, молоді та
спорту
2021-2022 роки
7.13. Забезпечення проведення оглядів-конкурсів на кращу організацію
фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи.
Липовецька міська рада, старости,
місцева
організація
Всеукраїнська
фізкультурно-спортивного
товариства
«Колос» (за узгодженням).
2021-2022 роки
7.14. Забезпечення надання фінансової підтримки місцевій організації
фізкультурно-спортивного товариства «Колос» шляхом фінансування з міського
бюджету та інших джерел не заборонених законодавством.
Фінансове управління
2021-2022 роки
7.15. Запровадження систему кадрового забезпечення сфери фізичної
культури і спорту на місцевому рівні шляхом введення посад інструкторів з
фізичної культури і спорту в сільській місцевості за місцем проживання та
масового відпочинку населення.
Липовецька міська рада, старости,
фінансове управління
2021-2022 роки
7.16. Забезпечення сприяння розвитку громадських організацій
фізкультурно-спортивної спрямованості та інших суб'єктів сфери фізичної
культури і спорту. Забезпечення розвитку їх матеріально-технічної бази та
вжиття дієвих заходів до залучення інвестицій для створення умов, що сприяють
розвитку інтелектуальних, особистих та фізичних якостей членів організацій, їх
соціалізації та адаптації в суспільстві через ведення здорового способу життя.
Формування патріотично налаштованої молоді, соціально-активних членів
суспільства та особи, як громадянина держави.
Липовецька міська рада, старости, міська
організація
фізкультурно-спортивного
товариства ФСТ "Колос" (за узгодженням).
2021-2022 роки
7.17. Забезпечити збереження та розвиток дитячо-юнацьких спортивних
шкіл, передбачивши збереження контингенту учнів і тренерсько-викладацького
складу та здійснити їх подальше фінансове та матеріальне забезпечення.

Липовецька міська рада, старости.
2021-2022 роки
7.18. До 2022 року залучити не менше 13% дітей та молоді віком від 6 до 18
років до занять у дитячо-юнацькій спортивній школі.
Липовецька міська рада, старости.
2021-2022 роки
7.19. Забезпечити модернізацію та зміцнення матеріально-технічної бази
дитячо-юнацької спортивної школи, облаштовуючи її необхідним обладнанням
та інвентарем.
Липовецька міська рада, директор
дитячо-юнацької спортивної школи
2021-2022 роки
7.20. Забезпечити активним відпочинком вихованців ДЮСШ у
канікулярний період шляхом організації оздоровчих дитячих таборів.
Липовецька міська рада, директор
дитячо-юнацької
спортивної
школи,
управління освіти, культури, молоді та
спорту
2021-2022 роки
7.20. Збільшити питому вагу витрат на проведення навчальнотренувального процесу в дитячо-юнацькій спортивній школі до рівня не менше
20 відсотків від загального обсягу їх фінансування.
Фінансове
управління,
директор
спортивної школи.
2021-2022 роки
7.21. Сприяти проведенню змагань та участі команд в обласних,
Всеукраїнських спортивних змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів
спорту серед спортсменів-інвалідів та ветеранів.
Липовецька міська рада, старости.
2021-2022 роки
7.22. Забезпечити проведення міських та участь в обласних спортивних
змаганнях згідно календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивномасових заходів з оплатою харчування, проїзду учасникам змагань та тренерам.
Липовецька міська рада, старости.
2021-2022 роки
7.23. Забезпечити надання фінансової допомоги, призначаючи іменні
стипендії в межах коштів міського бюджету, обдарованим спортсменам,
жителям Липовецької територіальної громади, членам збірних команд області,

кандидатам у збірні команди України, а також тренерам, які підготували
спортсменів.
Липовецька міська рада
2021-2022 роки
7.24. Завершити облаштування спортивних споруд і об’єктів для
безперешкодного доступу до них осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Липовецька міська рада, директор
дитячо-юнацької
спортивної
школи,
управління освіти, культури, молоді та
спорту
2021-2022 роки
7.25. Здійснити заходи щодо утворення мережі спортивних закладів
(спортивних клубів, колективів фізичної культури) та вирішити питання щодо
введення до їх штату посад інструкторів з фізкультури з розрахунку одна посада
на 5 тис. населення, в тому числі в сільській місцевості.
Липовецька
міська
рада,
міська
організація ФСТ "Колос", старости
2021-2022 роки
7.26. Провести необхідну роботу, пов’язану з введенням до штатного
розпису суб’єктів господарювання усіх форм власності посади інструктора з
фізичної культури, в тому числі в сільській місцевості.
Липовецька
міська
рада,
міська
організація ФСТ "Колос", старости, суб’єкти
господарювання усіх типів та форм власності
2021-2022 роки
7.27. Залучати інвестиції, кошти державного фонду регіонального розвитку
та позабюджетні кошти на розвиток фізичної культури і спорту, відповідно до
чинного законодавства.
Липовецька міська рада, організації,
установи, заклади та громадські організації
фізкультурно-спортивного спрямування (за
узгодженням)
2021-2022 роки
7.28. Забезпечити висвітлення спортивних подій, проведення пропагування
розвитку та кращих прикладів фізкультурно-спортивної роботи в громаді.
Здійснення пропаганди здорового способу життя.

Відділ
організаційної
роботи
і
комунікацій з громадськістю апарату міської
ради
2021-2022 роки
7.29. Забезпечити проведення міських спортивно-культурних, спортивномасових заходів, змагань, турнірів, навчально-тренувальних зборів з оплатою
харчування спортсменів, тренерів, суддів, секретарів та інших учасників
змагань, придбанням кубків, медалей, грамот, подарунків, спортивного
інвентарю для нагородження переможців.
Липовецька
міська
рада,
міська
організація ФСТ "Колос", старости, СК
«ОРІОН»
2021-2022 роки
7.30. Забезпечити організацію та проведення на території територіальної
громади обласних спортивно-масових заходів, змагань, турнірів тощо.
Липовецька
міська
рада,
міська
організація ФСТ "Колос", старости
2021-2022 роки
7.31. Забезпечити участь спортсменів, команд в обласних, Всеукраїнських
спортивних змаганнях, турнірах, інших спортивних заходах з оплатою проїзду
та харчування спортсменів, тренерів.
Липовецька
міська
рада,
міська
організація ФСТ "Колос", старости
2021-2022 роки
8. Бюджет програми
Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету,
передбачених на реалізацію розвитку фізичної культури і спорту, відповідно до
чинного законодавства та інших коштів не заборонених законодавством.
№
2021 р.
2022 р.
Найменування заходу
п/п
(тис.грн.) (тис.грн.)
Проведення навчально – тренувальних зборів.
1.
100,0
150,0
2.

Забезпечення участі команди «Факел» в
Чемпіонаті області з футболу (2 коло сезону 20202021 рр.).

25,0

30,0

3.

Забезпечення участі команди «Факел» в
Чемпіонаті області з футболу (1 коло сезону 20212022 рр.).

25,0

30,0

4.

Забезпечення участі команди «Факел» в Кубку
області з футболу (сезону 2020-2021 рр.)

20,0

20,0

5.

Забезпечення
участі
збірних
команд
територіальної громади в Чемпіонатах, Кубках
області,
Всеукраїнських
та
міжнародних
змаганнях з різних видів спорту (згідно
календарного плану спортивно- масових заходів
на 2021 рік).

100,0

120,0

6.

Участь титулованих спортсменів, які увійшли до
складу збірної команди Вінницької області,
збірної України на офіційних Чемпіонатах
України, Європи, Світу з неолімпійських видів
спорту (УШУ, кікбоксинг, ММА).

30,0

50,0

Фінансова підтримка на утримання місцевої
200,0
200,0
організації
Всеукраїнська
фізкультурноспортивного товариства «Колос», в тому числі
7. придбання інвентаря, спортивного обладнання для
колективів фізкультури в сільській місцевості та
проведення перших сільських спортивних ігор
територіальної громади.
Всього:
500,0
600,0
9. Контроль за виконанням Програми
Координацію виконання Програми та контроль за використанням
коштів, виділених на її фінансування, покладається на постійну комісію з
гуманітарних питань.
Управління освіти, культури, молоді та спорту організовує контроль за
станом впровадження і реалізації заходів цієї Програми та щорічно в термін до
01 листопада впродовж 2021-2022 років надає узагальнюючу інформацію міській
раді про стан її виконання.

