
                                                                                
  

 
РІШЕННЯ 

вісімнадцята сесія VІ скликання 
 
від  18.10.2012р. № 866 
 

Про міську Програму 
розвитку фізичної культури 
і спорту на 2013-2016 роки 

 
З метою реалізації у місті державної політики у сфері фізичної 

культури і спорту, формування здорового способу життя, розвитку спорту 
вищих досягнень, підвищення авторитету міста у всеукраїнському 
спортивному русі, на виконання рішення Житомирської обласної ради № 
328 від 15.12.2011р. „Про обласну комплексну програму розвитку фізичної 
культури і спорту на 2012-2016 роки”, керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити міську Програму розвитку фізичної культури і спорту на  

2013-2016 роки (Додаток 1). 
2. Вважати роботу, проведену по виконанню міської Програми розвитку 

фізичної культури і спорту на 2012 рік, затвердженої рішенням дев’ятої 
сесії VІ скликання, задовільною. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Дзигу О.О.. 

 
Міський  голова                                                          В.Москаленко 

 
                                     
 
    Секретар міської ради                                                                   В.Ходаківський 
    Заступник міського голови                                                           О.Дзига 
    Начальник міськфінуправління                                                    Л.Щербанюк  
    Начальник відділу у справах сім’ї,  
    молоді, фізичної культури та спорту                                            І.Григорчук 
    Начальник юридичного відділу                                                    Т.Камінська                        

                                                                                                        
 
 
 



Додаток 1 
                                                                                                      до рішення 18 сесії VІ скликання   

                                                                                                   Коростенської міської ради 
                                                                                                   № 866 від  18.10.2012р.  
 
 

Міська Програма 
розвитку  фізичної культури і спорту 

на 2013-2016 роки. 
 

І. Загальна характеристика програми. 
 

     1. Розробник програми Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної 
культури та спорту виконавчого комітету 
Коростенської міської ради 

  2. Відповідальний виконавець програми Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної 
культури та спорту виконавчого комітету 
Коростенської міської ради 

  3. Учасники програми Відділи міськвиконкому, навчальні 
заклади, дитячо-юнацькі спортивні школи, 
спортивні організації міста, міські 
організації фізкультурно-спортивних 
товариств та спортивних федерацій   

  4. Термін реалізації програми 2013-2016 роки 
  5. Джерела фінансування Міський бюджет 
                     

ІІ.   Стан та проблеми реалізації у місті 
державної політики у сфері фізичної культури і спорту.  

Обґрунтування необхідності розроблення та виконання програми. 
 

За рейтинговими показниками розвитку фізичної культури і спорту місто 
Коростень вже декілька років займає провідні позиції серед міст та районів Житомирської 
області. Наше місто знають як спортивне  не тільки в області, а й за її межами. 

Завдяки зусиллям міської влади щодо збереження, реконструкції та розбудови 
мережі спортивних споруд, в місті функціонує 2 стадіони, фізкультурно-оздоровчий 
комплекс, 22 спортзали, 51 спортивний майданчик (3 із штучним покриттям).  
         На стадіоні „Спартак” проводяться матчі чемпіонату Житомирської області та 
чемпіонату України з футболу. На базі фізкультурно-оздоровчого комплексу стадіону 
„Спартак” проводяться змагання обласного та всеукраїнського рівнів з різних видів 
спорту, обласні галузеві Спартакіади, навчально-тренувальні збори. У фізкультурно-
оздоровчому комплексі працюють групи з настільного тенісу, важкої атлетики, 
бодібілдінгу, спортивної аеробіки, шейпінгу та йоги. 
 У місті збережена мережа клубів спортивної спрямованості у загальноосвітніх 
навчальних закладах та за місцем проживання. Так для організації занять з різних видів 
спорту працюють клуби в усіх школах міста та 7 підліткових клубів. Це клуби „Факел”, 
„Ровесник”, „Юність”, „Кристал”, „Сузір’я”, „Витязь” та „Орбіта”. Працює Комунальна 
організація „Коростенський міський центр фізичного здоров’я населення „Спорт для 
всіх”, якій підпорядковані усі підліткові клуби міста.   
 У місті Коростені працюють три дитячо-юнацькі спортивні школи, де є відділення 
з таких видів спорту як легка атлетика, волейбол, баскетбол, футбол, вільна боротьба, 
дзюдо, бокс, шахи, гандбол та спортивне орієнтування. Загальна кількість учнів дитячо-
юнацьких спортивних шкіл складає 1054 особи. 

Працює Коростенська філія Житомирської ДЮСШ з боротьби. Діють спортивний 
клуб з хокею на траві „Політехнік”, футбольний клуб – СК „Коростень”, чотири клуби 



карате: „Спартак”, „Сінгітай”, „Сін-Сьобу” та Житомирське обласне представництво 
Всеукраїнської федерації карате-до „Всесвітня федерація Японської асоціації карате”. 
Проводять заняття Коростенський міський осередок Всеукраїнської федерації фрі-файту 
та контактних єдиноборств, боксерський клуб „Ринг”, клуби бально-спортивного танцю 
„Візаві” та „Мрія”, фітнес-клуб „Форма”. Функціонують тенісний клуб „Коростень” та 
пейнтбольний клуб „Планета”. Послуги, що надаються цими закладами, є доступними для 
всіх мешканців міста. 

Коростенськими тренерами підготовлено десятки Майстрів спорту, Майстрів 
спорту Міжнародного класу, учасників всеукраїнських, міжнародних змагань, у тому 
числі – чемпіонатів Європи, Світу та Олімпійських ігор. Коростень пишається 
досягненнями своїх спортсменів. Спортсмени Коростенської філії Житомирської ДЮСШ 
з боротьби неодноразово були призерами обласних, всеукраїнських та міжнародних 
змагань. ХК „Політехнік” - учасник чемпіонату України з хокею на траві серед команд 
вищої ліги. Команди міста з футболу серед юнаків та дівчат, з баскетболу серед юнаків та 
з волейболу серед дівчат є одними з найкращих у області. Школярі міста Коростеня 
чотири роки поспіль перемагають у Спартакіаді школярів Житомирської області. 
Коростенці виступають у складі збірних команд області та України з вільної боротьби, 
легкої атлетики, хокею на траві, баскетболу, волейболу, футболу серед юнаків та дівчат, 
настільного тенісу та шахів.  
 У місті відпрацьовано систему організаційних заходів, що передбачають 
проведення змагань серед учнівської молоді та дорослого населення. Традиційним стало 
проведення Спартакіад серед школярів, допризовної молоді, змагань серед працівників 
підприємств, організацій та установ. Значна робота проведена по зміцненню матеріально-
технічної бази. Продовжуються роботи по реконструкції та облаштуванню території 
стадіону “Спартак”.  
 Проте, враховуючи велику кількість населення та підвищений інтерес мешканців 
міста до занять фізичною культурою і спортом, існує нагальна потреба у будівництві та 
реконструкції спортивних споруд. У сучасних умовах в місті склалася складна ситуація зі 
станом здоров’я населення. Зростає захворюваність на серцево-судинні захворювання. 
Несприятливі екологічні умови стали причиною збільшення кількості хвороб ендокринної 
системи, онкологічних захворювань. Щорічно спостерігається тенденція до зниження 
середньої тривалості життя населення. Збільшується кількість юнаків призовного віку, які 
за станом здоров’я не призиваються до лав Збройних Сил України. Натомість зростає 
кількість неповнолітніх, притягнутих до кримінальної відповідальності. Значна кількість 
молодих людей вживає алкоголь та наркотики. Зміна відносин у сфері власності, 
загальний спад виробництва призвели до згортання фізкультурно-масової роботи у 
виробничій сфері. 
 Зважаючи на вищевикладене, робота щодо розвитку фізичної культури і спорту у 
місті потребує подальшого удосконалення. Існує необхідність поліпшення системи 
підготовки спортивних резервів, організації масових змагань серед усіх верств населення, 
відкриття нових спортивних закладів та клубів, збільшення фінансування будівництва та 
реконструкції спортивних об’єктів. Комплексний підхід до розв’язання існуючих проблем 
на основі використання програмно-цільового методу потребує розроблення, затвердження 
та виконання протягом 2013-2016 років міської Програми розвитку фізичної культури і 
спорту.  

ІІІ.     Мета та завдання програми. 
 

 Метою програми є залучення широких верств населення до масового спорту та 
фізичної реабілітації, популяризація здорового способу життя, створення умов для 
реалізації здібностей обдарованої молоді та виховання її в дусі олімпійських принципів.    
 Завданнями програми є створення у місті умов для: 
- задоволення потреб кожного мешканця міста у зміцненні здоров’я, фізичному та 
духовному розвиткові,  



- фізичного виховання та занять спортом в усіх типах навчальних закладів, за місцем 
роботи, проживання та у місцях масового відпочинку населення, 
- розвитку дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту 
інвалідів та ветеранів, 
- поліпшення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, 
фінансового та інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту. 
 

ІV.  Фінансування програми. 
 
 Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в межах 
бюджетних асигнувань, передбачених на галузь „Фізична культура і спорт”, а також 
позабюджетних коштів та інших джерел, не заборонених законодавством. 

 
V.  Напрямки діяльності та основні заходи програми. 

 
1. Фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча і спортивна робота  

у навчальних закладах. 
 

1.1 Забезпечити умови для впровадження фізичного виховання у дошкільних та 
загальноосвітніх навчальних закладах в обсязі не менше 8-12 годин рухової 
активності на місяць. 

                                                                                         2013-2016 роки 
                                                                                       Відділ освіти 
1.2 Забезпечити у навчальних закладах діяльність системи контролю за станом 

фізичного розвитку та здоров’я учнів на основі державних стандартів. 
                                                                                         2013-2016 роки 
                                                                                       Відділ освіти 
1.3 Забезпечити розвиток у закладах освіти системи багатоступеневих спортивно-

масових  змагань. 
                                                                                   2013-2016 роки 
                                                                                 Відділ освіти, 
                                                                                 відділ у справах сім’ї, молоді,               
                                                                                 фізичної культури та спорту 

1.4 Забезпечити проведення атестації вчителів та викладачів фізичної культури, 
тренерів-викладачів з видів спорту, відповідно до Положення про атестацію 
педагогічних працівників. 

                                                                                         2013-2016 роки 
                                                                                       Відділ освіти 
1.5 Забезпечити збереження та розширення мережі спортивних клубів у 

загальноосвітніх навчальних закладах та за місцем проживання громадян. 
                                                                                   2013-2016 роки 
                                                                                 Відділ освіти, 
                                                                                 відділ у справах сім’ї, молоді,               
                                                                                 фізичної культури та спорту, 

                                                                                       Коростенський міський ЦФЗН   
                                                                                       „Спорт для всіх” 

 
1.6 Забезпечити залучення населення до занять фізичною культурою і спортом за 

місцем навчання, проживання та відпочинку.                                                                                   
                                                                                          2013-2016 роки 

                                                                                 Відділ освіти, 
                                                                                 відділ у справах сім’ї, молоді,               
                                                                                 фізичної культури та спорту, 

                                                                                       Коростенський міський ЦФЗН   



                                                                                       „Спорт для всіх” 
1.7 Сприяти забезпеченню загальноосвітніх навчальних закладів та спортивних клубів      
      спортивним обладнанням та інвентарем.                                                                        

                                                                                   2013-2016 роки 
                                                                                 Відділ освіти, 
                                                                                 відділ у справах сім’ї, молоді,               

                                                                                       фізичної культури та спорту, 
                                                                                       Коростенський міський ЦФЗН   
                                                                                       „Спорт для всіх” 
1.8 Забезпечити проведення Спартакіади школярів міста Коростеня. 

                                                                                   2013-2016 роки 
                                                                                 Відділ освіти, 
                                                                                 відділ у справах сім’ї, молоді,               
                                                                                 фізичної культури та спорту 

1.9 Забезпечити участь спортсменів та команд міста у Спартакіаді школярів    
      Житомирщини.  

                                                                                   2013-2016 роки 
                                                                                 Відділ освіти, 
                                                                                 відділ у справах сім’ї, молоді,               
                                                                                 фізичної культури та спорту 

      1.10 Створювати умови для підвищення фізичної підготовленості призовної молоді. 
                                                                                   2013-2016 роки 
                                                                                 Відділ освіти, 
                                                                                 відділ у справах сім’ї, молоді,               
                                                                                 фізичної культури та спорту, 
                                                                                 РМК ТСОУ (за згодою) 

      1.11 Забезпечити проведення місячників оборонно-масової роботи, змагань з     
              воєнізованого кросу, міської Спартакіади серед допризовної молоді. Забезпечити     
              участь команди міста у обласній Спартакіаді серед допризовної молоді. 
                                                                                               2013-2016 роки 

                                                                                 Відділ освіти, 
                                                                                 відділ у справах сім’ї, молоді,               

                                                                                       фізичної культури та спорту, 
                                                                                       РМК ТСОУ (за згодою) 
 

2. Фізкультурно-оздоровча діяльність у виробничій сфері. 
 

 2.1 Залучати представників підприємств, організацій та установ, незалежно від форм     
       власності, до занять фізичною культурою і спортом за місцем роботи.   

                                                                                    2013-2016 роки 
                                                                                 Відділ у справах сім’ї, молоді,               

                                                                                        фізичної культури та спорту 
2.2 Забезпечити проведення Спортивних ігор серед працівників підприємств,   
       організацій та установ міста Коростеня, відзначення кращих підприємств. 
                                                                                           2013-2016 роки 

                                                                                 Відділ у справах сім’ї, молоді,               
                                                                                        фізичної культури та спорту 
2.3 Забезпечити участь команд міста у обласних Спартакіадах та інших масових   
     фізкультурно-спортивних заходах серед працівників галузей народного     
     господарства, соціальної та побутової сфери, посадових осіб органів виконавчої    
     влади, органів місцевого самоврядування. 

                                                                                     2013-2016 роки 
                                                                                 Відділ у справах сім’ї, молоді,               

                                                                                        фізичної культури та спорту 



 
3. Фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота серед інвалідів. 

      
3.1 Залучати населення з обмеженими фізичними можливостями до систематичних 

занять фізичною культурою та спортом. 
                                                                                    2013-2016 роки 
                                                                                 Відділ у справах сім’ї, молоді,               

                                                                                       фізичної культури та спорту                                                                                 
3.2 Сприяти наданню на пільгових умовах спортивних споруд, незалежно від форм 

власності, для здійснення фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед 
інвалідів, обладнанню цих споруд спеціальним інвентарем та забезпеченню доступу 
до них осіб з обмеженими фізичними можливостями.  
                                                                                     2013-2016 роки 
                                                                                 Відділ у справах сім’ї, молоді,               

                                                                                       фізичної культури та спорту                                                                                 
3.3 Створювати умови для якісної підготовки спортсменів з обмеженими фізичними 

можливостями до участі у змаганнях вищого рівня.                                                                       
                                                                                            2013-2016 роки 

                                                                                 Відділ у справах сім’ї, молоді,               
                                                                                        фізичної культури та спорту 
3.4 Сприяти забезпеченню якісного медичного обслуговування спортсменів  з   
      обмеженими фізичними можливостями. 
                                                                                           2013-2016 роки 

                                                                                 Відділ у справах сім’ї, молоді,               
                                                                                        фізичної культури та спорту, 
                                                                                        Коростенська ЦМЛ                                                  
3.5 Забезпечити організацію та проведення міських змагань серед спортсменів з 

обмеженими фізичними можливостями та участь у змаганнях вищого рівня. 
                                                                                            2013-2016 роки 

                                                                                 Відділ у справах сім’ї, молоді,               
                                                                                        фізичної культури та спорту 
3.6 Сприяти створенню у місті Центру з фізичної культури і спорту інвалідів 

„Інваспорт”. 
                                                                                            До 2016 року 

                                                                                 Відділ у справах сім’ї, молоді,               
                                                                                       фізичної культури та спорту 

 
4. Дитячо-юнацький та резервний спорт. 

 
4.1 Сприяти залученню дітей та молоді до занять фізичною культурою та спортом у 

дитячо-юнацьких спортивних школах, спортивних закладах та клубах, незалежно від 
форм власності. 

                                                                                    2013-2016 роки 
                                                                                 Відділ освіти, 
                                                                                 відділ у справах сім’ї, молоді,               
                                                                                 фізичної культури та спорту 

4.2 Сприяти зміцненню матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 
облаштуванню необхідним обладнанням та інвентарем. 

                                                                                    2013-2016 роки 
                                                                                 Відділ освіти, 
                                                                                 відділ у справах сім’ї, молоді,               
                                                                                 фізичної культури та спорту 



4.3 Сприяти удосконаленню навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл, здійснювати контроль за системою переведення спортсменів на черговий етап 
багаторічної підготовки. 
                                                                                           2013-2016 роки 

                                                                                 Відділ у справах сім’ї, молоді,               
                                                                                        фізичної культури та спорту 

4.4 Сприяти організації оздоровлення та відпочинку вихованців дитячо-юнацьких    
      спортивних шкіл на базі оздоровчих дитячих таборів, з метою продовження навчально-  
      тренувальної роботи під час літніх канікул. 

                                                                                    2013-2016 роки 
                                                                                 Відділ освіти, 
                                                                                 відділ у справах сім’ї, молоді,               
                                                                                 фізичної культури та спорту 

4.5 Формувати склад збірних команд та резервний склад команд міста з видів спорту,   
      забезпечити їх ефективну підготовку до обласних та всеукраїнських змагань. 
                                                                                                 2013-2016 роки 

                                                                                 Відділ освіти, 
                                                                                 відділ у справах сім’ї, молоді,               

                                                                                        фізичної культури та спорту 
4.6 Забезпечити проведення міських змагань з різних видів спорту, інших масових     
      фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів.   

                                                                                            2013-2016 роки 
                                                                                 Відділ у справах сім’ї, молоді,               

                                                                                        фізичної культури та спорту, 
                                                                                        відділ освіти 

4.7 Забезпечити участь збірних команд та окремих спортсменів міста у змаганнях обласного   
      та всеукраїнського рівнів. 

                                                                                            2013-2016 роки   
                                                                                  Відділ у справах сім’ї, молоді,               
                                                                                  фізичної культури та спорту, 
                                                                                  відділ освіти 

 
5. Спорт вищих досягнень. 

 
5.1 Сприяти діяльності спортивних клубів різних організаційно-правових форм, які 

входять до складу місцевих осередків всеукраїнських громадських об’єднань з видів 
спорту.   
                                                                                             2013-2016 роки   

                                                                                  Відділ у справах сім’ї, молоді,               
                                                                                        фізичної культури та спорту 

5.2 Вживати заходів щодо забезпечення спортсменам – членам збірних команд області та 
України і їх тренерам належних умов для підготовки до офіційних всеукраїнських та 
міжнародних змагань, надання їм необхідної допомоги у вирішенні житлових та інших 
побутових питань. 
                                                                                            2013-2016 роки       

                                                                                  Міська рада, 
                                                                                  відділ у справах сім’ї, молоді,               

                                                                                        фізичної культури та спорту 
5.3 Забезпечити відзначення кращих спортсменів, тренерів, керівників спортивних 

організацій за результатами роботи та участі в обласних та всеукраїнських змаганнях. 
                                                                                            2013-2016 роки       

                                                                                  Міська рада, 
                                                                                  відділ у справах сім’ї, молоді,               

                                                                                         фізичної культури та спорту 



5.4 Вжити заходів щодо забезпечення спортивних закладів міста сучасним обладнанням та 
інвентарем, створювати належні умови для проведення змагань різних рівнів.                                                                                         
                                                                                            2013-2016 роки       

                                                                                  Міська рада, 
                                                                                  відділ у справах сім’ї, молоді,               

                                                                                         фізичної культури та спорту, 
                                                                                         керівники спортивних споруд та  
                                                                                         організацій міста 
 

6. Спорт ветеранів. 
 

6.1 Сприяти проведенню міських спортивних змагань серед ветеранів спорту. 
                                                                                             2013-2016 роки         

                                                                                  Відділ у справах сім’ї, молоді,               
                                                                                        фізичної культури та спорту 

6.2 Сприяти підготовці та забезпечувати участь збірних команд міста, окремих 
спортсменів у обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях серед ветеранів 
спорту. 
                                                                                             2013-2016 роки         

                                                                                  Відділ у справах сім’ї, молоді,               
                                                                                        фізичної культури та спорту 

6.3 Надавати всебічну підтримку Раді ветеранів фізичної культури та спорту міста 
Коростеня щодо розвитку спорту ветеранів.                                                                                          
                                                                                             2013-2016 роки         

                                                                                  Відділ у справах сім’ї, молоді,               
                                                                                        фізичної культури та спорту 
 

7. Матеріально-технічне забезпечення. 
 

7.1 Продовжити паспортизацію діючих спортивних споруд міста, роботу щодо визначення 
їх технічного стану для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи. 
                                                                                             2013-2016 роки           

                                                                                  Відділ у справах сім’ї, молоді,               
                                                                                         фізичної культури та спорту 

7.2 Забезпечити організацію та проведення у місті місячника по облаштуванню 
спортивних споруд „Спорт для всіх – спільна турбота”.    
                                                                                              Щорічно  

                                                                                 Відділ у справах сім’ї, молоді,               
                                                                                       фізичної культури та спорту, 
                                                                                       Коростенський міський ЦФЗН   
                                                                                       „Спорт для всіх” 

7.3 Здійснювати заходи щодо розширення переліку та збільшення обсягів надання 
платних послуг установами та закладами фізичної культури і спорту різних форм 
власності. 
                                                                                               2013-2016 роки           

                                                                                  Відділ у справах сім’ї, молоді,               
                                                                                         фізичної культури та спорту 

7.4 Вжити заходів щодо передбачення у міському бюджеті коштів на фінансування 
реконструкції та ремонту спортивних об’єктів, що перебувають у власності 
територіальної громади. 
                                                                                               2013-2016 роки           

                                                                                  Відділ у справах сім’ї, молоді,               
                                                                                         фізичної культури та спорту 



7.5 Сприяти залученню спонсорських коштів та інвестицій у розвиток фізичної культури і 
спорту. 
                                                                                                2013-2016 роки           

                                                                                  Відділ у справах сім’ї, молоді,               
                                                                                         фізичної культури та спорту 

 
8. Інформаційно-пропагандистське забезпечення. 

 
8.1 Удосконалювати систему інформування населення через засоби масової інформації 

про позитивний вплив на людину оптимальної рухової активності, у тому числі 
шляхом проведення соціальної реклами масового спорту як важливого чинника 
здорового способу життя, з метою залучення широких верств населення до регулярних 
фізкультурно-оздоровчих занять. 
                                                                                               2013-2016 роки           

                                                                                  Відділ у справах сім’ї, молоді,               
                                                                                         фізичної культури та спорту, 
                                                                                         КП ТО „Коростеньмедіа” 

8.2 Забезпечувати висвітлення визначних спортивних подій, що відбуваються у місті, 
через засоби масової інформації пропагувати розвиток фізкультурно-спортивного 
руху.                                                                                                                                                                                     
                                                                                               2013-2016 роки           

                                                                                  Відділ у справах сім’ї, молоді,               
                                                                                         фізичної культури та спорту, 
                                                                                         КП ТО „Коростеньмедіа” 
 

VІ.  Очікувані результати виконання програми. 
 

Виконання заходів програми дасть можливість: 
- підвищити рівень охоплення мешканців міста фізкультурно-оздоровчою та 

спортивною роботою, 
- підвищити результати виступів збірних команд міста та окремих спортсменів у 

всеукраїнських та міжнародних змаганнях,  
- запровадити доступні та ефективні види послуг (оздоровчі, рекреаційні, 

реабілітаційні і спортивні) для різних груп населення, 
- сформувати систему підготовки спортивних резервів для збірних команд міста 

та області, 
- підвищити рівень забезпечення населення фізкультурно-спортивними 

спорудами різного типу, 
- створити належні матеріально-технічні та фінансові умови для розвитку 

пріоритетних видів спорту, 
- підвищити якість трудових ресурсів, посилити здатність працюючих 

адаптуватись до зростаючих вимог сучасного виробництва, зменшити витрати, 
пов’язані з тимчасовою втратою працездатності, лікуванням та перебуванням у 
стаціонарних лікувальних медичних закладах, 

- створити додаткову кількість робочих місць у сфері фізичної культури і спорту, 
підвищити престижність відповідних професій та удосконалити систему 
підготовки та підвищення кваліфікації фахівців. 

 
 
 
 

Секретар міської ради                                                                              В.Ходаківський 
 

 


