
                                                                     
У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                       
                                                      Р І Ш Е Н Н Я   
 
Від  28.03.2012р.  № 128   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Розглянувши доручення заступника голови Житомирської обласної 

державної адміністрації від 21.02.2012р. № 1178/43/2-12 про організацію та 
проведення в області місячника упорядкування та облаштування спортивних 
майданчиків “Спорт для всіх – спільна турбота”, з метою покращення умов для 
регулярних занять оздоровчою фізичною культурою і масовим спортом різних 
вікових груп населення, активізації процесів будівництва, ремонту та 
облаштування простіших спортивних споруд, майданчиків за місцем 
проживання та в місцях масового відпочинку населення, керуючись п.1 ч.а 
ст.32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий 
комітет міської ради  

РІШАЄ: 
 
1. Затвердити Положення про облаштування спортивних споруд міста в 

рамках Всеукраїнського місячника „Спорт для всіх – спільна турбота” 
(Додаток1).  

2. Затвердити склад робочої групи з організації та проведення у місті 
Всеукраїнського місячника „Спорт для всіх – спільна турбота” (Додаток 2). 

3. Затвердити план заходів щодо проведення у місті Всеукраїнського 
місячника “Спорт для всіх – спільна турбота” (Додаток 3).  

4. Робочій групі організувати проведення з 1 по 30 квітня 2012 року 
заходів в рамках Всеукраїнського місячника „Спорт для всіх – спільна 
турбота”. 

5. Відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту 
(Григорчук І.Л.), Коростенському міському центру фізичного здоров’я 
населення „Спорт для всіх” (Тімбуровський М.І.) забезпечити організацію робіт 

Про затвердження Положення,  
складу робочої групи і плану заходів  
з організації та проведення облаштування 
спортивних споруд міста в рамках 
Всеукраїнського місячника  
„Спорт для всіх – спільна турбота” 
 



щодо ремонту майданчиків спортивних закладів і споруд та спортивних 
майданчиків за місцем проживання громадян.  

6. Керівникам комунальних виробничих житлових ремонтно-
експлуатаційних підприємств (Журавський Ю.З., Ананченко П.П., Волківський 
С.В., Лупенко В.О.) та ПП „Житловий сервіс № 5” (Воробієнко М.І.) 
забезпечити організацію робіт щодо ремонту спортивних майданчиків, що 
знаходяться на території, яку вони обслуговують.  

7. Відділу освіти (Краснокутська А.В.) забезпечити організацію робіт 
щодо ремонту спортивних майданчиків загальноосвітніх шкіл міста. 
          8. Запропонувати Спілці голів будинкових, вуличних комітетів 
(Венгловська В.С.), Коростенській міській жіночій раді (Островська Г.М.), 
Молодіжній раді міста Коростеня (Білошицький О.П.) взяти участь у організації 
та проведенні робіт по облаштуванню спортивних майданчиків за місцем 
проживання та залученні жителів міста до активної участі у заходах в рамках 
Всеукраїнського місячника „Спорт для всіх – спільна турбота” (за згодою). 
          9. Запропонувати Асоціації Рада директорів та керівників міста 
(Куницький В.І.) вжити заходів щодо залучення підприємств міста, незалежно 
від форми власності, до участі у заходах по облаштуванню спортивних 
майданчиків та наданні спонсорської допомоги (за згодою). 
                 10. КП „Творче об’єднання „Коростеньмедіа”” (Максименко А.О.) 
забезпечити висвітлення заходів в рамках Всеукраїнського місячника „Спорт 
для всіх – спільна турбота”.  

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

      

 
 
 
 

Міський голова                                                                                  В.Москаленко 
 
 

 

                                                            
Заступник міського голови 

                                                                                                                                                                 О.Дзига 
Керуючий справами виконкому 

                                                                                                                                                                          А.Охрімчук 
Начальник юридичного відділу 

                                                                                                                                                                          Т.Камінська                                    
                                                                                                                        Начальник відділу у справах сім’ї, молоді,  
                                                                                                                        фізичної культури та спорту 
                                                                                                                                                                          І.Григорчук 
 
 



                                                                                                   Додаток 1 
                                                                                                  до рішення виконкому 

                                                                                                              від 28.03.2012р. № 128 
 

П О Л О Ж Е Н Н Я 
про облаштування спортивних споруд міста в рамках 

Всеукраїнського місячника “Спорт для всіх – спільна турбота” 
 
              1.Загальні положення  
 

Головною метою Всеукраїнського місячника “Спорт для всіх – спільна 
турбота” (далі – Місячник) є покращення  умов для регулярних занять масовою 
фізичною культурою різних соціальних і вікових груп населення за місцем 
проживання  та у місцях масового відпочинку. 
 

Основні завдання Місячника: 
- упорядкування та облаштування  спортивних майданчиків напередодні 
весняно-літнього періоду за участю широкої громадськості; 
- проведення  інформаційно-пропагандистської кампанії з метою привернення 
уваги державних та недержавних організацій до питань щоденного заняття 
населення  фізичною культурою та створення належних умов для занять; 
- стимулювання співпраці суб’єктів підприємництва та громадських 
організацій, мешканців жилих мікрорайонів, особливо молоді, щодо 
будівництва, ремонту, облаштування  та утримання  місць для самостійних і 
групових занять різними видами рухової активності людей на дозвіллі; 
- запровадження сучасних стандартів активного дозвілля та створення  здорової 
конкуренції серед місцевих громад щодо забезпечення належних умов для 
занять масовою фізичною культурою. 
 
                                                 II. Організація проведення 

Загальне керівництво підготовкою та проведенням Місячника здійснює 
спеціально створена робоча група, безпосереднє керівництво –  відділ у справах 
сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Коростенської 
міської ради. 

 
    Підготовка та проведення Місячника передбачає: 
- визначення стану спортивних майданчиків, які використовуються для 
проведення заходів з фізичної культури і масового спорту за місцем 
проживання  та в місцях масового відпочинку населення, обсяг необхідних 
робіт та їх ресурсного забезпечення; 
- опрацювання графіку проведення робіт щодо ремонту та облаштування на 
кожному спортивному майданчику у межах Місячника та доведення цієї 
інформації до населення; 
- організацію інформаційної підтримки Місячника у місцевих засобах масової 
інформації; 



- формування груп фахівців та добровольців для реконструкції, ремонту та 
облаштування спортивних майданчиків для організації роботи з оздоровчої 
фізичної культури за місцем проживання та в місцях масового відпочинку 
населення; 
- проведення необхідних робіт безпосередньо на кожному визначеному 
спортивному майданчику. 
 

ІІІ. Визначення та нагородження переможців 
 

 З метою визначення переможців, робочою групою проводиться конкурс 
на кращий майданчик у номінаціях „Кращий спортивний майданчик закладу 
освіти”, „Кращий спортивний майданчик за місцем проживання”, „Кращий 
учасник місячника”.  
 Переможці конкурсу нагороджуються призами та грамотами.   
  

ІV. Фінансове забезпечення 
 

Витрати на проведення Місячника здійснюються за рахунок коштів 
місцевого бюджету та спонсорських коштів. 
 
 
 
 

Керуючий справами виконкому                                                         А.Охрімчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   
 



                                                                                                                    Додаток 2 
                                                                                                               до рішення виконкому 

                            від 28.03.2012р. № 128              
 
    С К Л А Д 

            робочої групи з організації та проведення в місті 
           Всеукраїнського місячника “Спорт для всіх – спільна турбота” 
 

         Керівництво робочої групи: 
 
Дзига                                                 - заступник міського голови, 
Олександр Олексійович                     голова робочої групи, 
 
Григорчук                                         - начальник відділу у справах сім’ї, 
Ігор Леонідович                                  молоді, фізичної культури та спорту, 
                                                              заступник голови робочої групи.                               
        Члени робочої групи: 
 
Тімбуровський                                - директор Коростенського міського 
Микола Іванович                               ЦФЗН „Спорт для всіх” 
 
 

Мартинюк                                        - начальник управління житлово- 
Валерій Михайлович                        комунального господарства,  
 
Краснокутська                                 - начальник міського відділу освіти, 
Алла Володимирівна 
 
Куницький                                       - голова Асоціації Рада директорів та  
Василь Іванович                              керівників міста (за згодою), 
 
Венгловська                                     - голова Спілки голів окружних  
Валентина Степанівна                    будинкових, вуличних комітетів (за згодою), 
 
Островська                                       - голова Коростенської міської жіночої      
Галина Михайлівна                         ради (за згодою), 
 
Білошицький                                   - голова Молодіжної ради міста Коростеня  
Олександр Петрович                      (за згодою). 

 
 

Керуючий справами виконкому                                                         А.Охрімчук 
                                                
 

 



                                                                                Додаток 3 
                                                                                                            до рішення виконкому 
                                                                                                            від 28.03.2012р. № 128 
 

П Л А Н 
      заходів щодо проведення у місті Всеукраїнського місячника  
                                 “Спорт для всіх – спільна турбота” 
 

1. Визначити стан спортивних майданчиків, які використовуються  для 
проведення заходів з фізичної культури і масового спорту за місцем 
проживання  та в місцях масового відпочинку населення, обсяг необхідних 
робіт та їх ресурсне забезпечення. 
                                                           Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної   
                                                           культури та спорту, 
                                                           відділ освіти, управління ЖКГ, Спілка       
                                                           голів окружних будинкових комітетів   
 до 01 квітня 2012 року 
2. Визначити обсяги та джерела фінансування проведення необхідних робіт, 
залучення коштів місцевого бюджету, підприємств, організацій, позабюджетні 
та спонсорські надходження. 
                                                                     Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної  
                                                           культури та спорту, 
                                                           управління ЖКГ 
 до 01 квітня 2012 року 
3. Вжити заходів щодо координації дій суб’єктів підприємництва та 
громадських організацій, мешканців міста, волонтерів, учнівської та 
студентської молоді по ремонту, облаштуванню та утриманню спортивних 
майданчиків. 
                                                                      Робоча група з організації та проведення      
                                                            місячника 
                                                                                           квітень 2012 року 
4. Забезпечити широке висвітлення у місцевих засобах масової інформації ходу 
проведення робіт та окремих заходів в рамках місячника “Спорт для всіх – 
спільна турбота”. 
                                                                      Робоча група з організації та проведення      
                                                                      місячника 
                                                                                           квітень 2012 року 
5. Визначити та нагородити переможців місячника „Спорт для всіх – спільна 
турбота”. 
                                                            Робоча група з організації та проведення      
                                                                      місячника 
                                                                                                             травень 2012 року 
 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                         А.Охрімчук  


