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01.04.2020.  № 02-06/120                          Вижницька районна рада 

 

ЗВІТ 

про виконання районної програми розвитку фізичної культури і спорту 

Вижницького району на 2018-2020 роки, 

 затвердженої рішенням тридцять другої сесії районної ради  

VІІ  скликання від 20.12.2019 року №140-32/19 

у 2019 році 

На виконання  районної програми розвитку фізичної культури і спорту 

Вижницького району на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням тридцять другої 

сесії районної ради VІІ скликання від 20.12.2019 року № 140-32/19 видатки 

загального фонду районного бюджету на  2019 рік затверджено в сумі 75 

000,00грн. Надійшло коштів за звітний період 74903 грн. Касові видатки за 

звітний період склали 74903,00 грн., що становить 99,87  відсотки до 

затверджених на цей період асигнувань. Фактичні видатки за звітний період 

складають 74903,00 грн. 

Метою бюджетної програми є забезпечення розвитку олімпійських та 

неолімпійських видів спорту 

Дані кошти спрямовано на виконання  заходів районної програми розвитку 

фізичної культури і спорту на 2018-2020 роки,  затверджена XIX  сесією районної 

ради VIІ скликання від 15 лютого  2018 року № 03-20/18, а саме  оплата за 

грамоти, канцтовари, кубки, медалі, дипломи, оплата відрядних  учасників 

змагань та інших заходів передбачених програмою. Залишку коштів  на рахунку 

на  кінець звітного періоду немає. 

Створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних 

груп населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, здібностей та 

індивідуальних особливостей кожного (63,9 тис.грн.); 

Створення умов для підвищення ефективності фізичної підготовки молоді 

(4,0 тис.грн); 

Забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної 

культури і спорту (7,0 тис.грн.); 

З метою пропаганди здорового способу життя та розвитку фізичної 

культури та спорту серед жителів району за 2019 рік  організовано та проведено 

29 районних спортивних змагань з різних видів спорту: волейболу, футболу, 

тенісу, вільної боротьби та ін., що дає можливість покращити фізичних стан та 

здоров'я; збільшити кількість учасників у змаганнях, зокрема державних 

службовців, посадових осіб, депутатів; а також підвищити майстерність для 

відбору кращих спортсменів до команд області 

 

 

Завідувачка сектору культури, молоді та спорту              Наталія ДОДЯК 


