ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСН ОЇ Д ЕРЖ А В Н О Ї АДМ ІН ІСТРАЦІЇ

П ро роботу районних держ авних
адм іністрацій та міськвиконкомів
щ одо інвентаризації у сфері
ф ізичної культури і спорту в області
З метою проведення аналізу стану розвитку сфери ф ізичної культури і
спорту в області за показниками кадрового, матеріально-технічного,
ф інансового забезпечення, а також охоплення населення заняттям и спортом,
відповідно до розпорядж ення голови обласної держ авної адм іністрації
від 02 серпня 2016 року № 580 «Про затвердж ення плану перш очергових
організаційно-практичних заходів на 2016 рік щ одо реалізації пріоритетних
завдань програми розвитку ф ізичної культури і спорту в Х ерсонській області на
2013 — 2017 роки» вж иваю ться заходи щ одо проведення інвентаризації у сфері
ф ізичної культури та спорту області на рівні кож ної м ісцевої ради.
Н а виконання листа обласної держ авної адм іністрації від 26 серпня
2016 року № 64-4925/0/16/341 стосовно надання управлінню молоді та спорту
обласної держ авної адм іністрації за визначеною формою відповідної інф ормації
у встановлений термін матеріали надійш ли лиш е від Білозерського,
В исокопільського,
Горностаївського,
Іванівського,
Н иж ньосірогозького,
Н ововоронцовського, Н овотроїцького, С кадовського районів, міст Гола
П ристань, К аховка та Н ова Каховка. Станом на 20 вересня 2016 року додаткову
інф орм ацію отрим ано від В еликолепетиського, Великоолександрівського,
В ерхньорогачицького, Генічеського, Голопристанського, К аланчацького та
О леш ківського районів.
П ри цьому, крім матеріалів м.Каховка, Н ова Каховка, Високопільського,
В ерхньорогачицького, О леш ківського та Н иж ньосірогозького районів, жоден з
наданих пакетів докум ентів не відповідає встановленим вимогам.
З м етою виконання розпорядж ення голови обласної держ авної
адм іністрації від 02 серпня 2016 року № 580 «Про затвердж ення плану
перш очергових організаційно-практичних заходів на 2016 рік щ одо реалізації
пріоритетних завдань програми розвитку ф ізичної культури і спорту в
Х ерсонській області на 2013 - 2017 роки» в частині проведення в області
інвентаризації у сфері ф ізичної культури і спорту на рівні кож ної м ісцевої ради,
керую чись статтею 6, пунктом 6 частини перш ої статті 13, статтею 22,
пунктом 1 частини перш ої статті 39 та частиною перш ою статті 41 Закону
У країни «П ро місцеві держ авні адміністрації»:
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1. В казати керівництву Бериславської, К аховської, Чаплинської районних
держ авних адміністрацій, Х ерсонського міськвиконкому на низький рівень
виконавської дисципліни осіб, відповідальних за розвиток ф ізичної культури та
спорту на відповідній території.
2. Звернути увагу керівництва Білозерської, Великоолександрівської,
В еликолепетиської, Генічеської, Голопристанської, Іванівської, Каланчацької,
Н ововоронцовської, Н овотроїцької районних держ авних адм іністрацій на
низьку якість підготовки матеріалів щ одо інвентаризації у сфері фізичної
культури та спорту на рівні кож ної м ісцевої ради.
3. Зоб ов’язати районні держ авні адм іністрації та рекомендувати
м іськвиконком ам міст обласного значення (крім м.К аховка, Н ова Каховка,
В ерхньорогачицького,
В исокопільського
районів)
забезпечити
надання
особисто відповідальними працівниками до 10 ж овтня 2016 року управлінню з
питань ф ізичної культури та спорту обласної держ авної адміністрації, згідно з
визначеним ним графіком, всіх необхідних м атеріалів за формою , визначеною
листом обласної держ авної адм іністрації від 26 серпня 2016 року
№ 64-4925/0/16/341, для ф ормування спортивного паспорта кож ної місцевої
ради району (м іста обласного значення).
4. У правлінню з питань ф ізичної культури та спорту обласної держ авної
адм іністрації:
4.1. До 10 ж овтня 2016 року забезпечити приймання від районних
держ авних адміністрацій, міськвиконкомів м іст обласного значення (крім
м .К аховка, Н ова Каховка, Верхньорогачицького, В исокопільського районів)
матеріалів для створення спортивного паспорта кож ної м ісцевої ради
відповідного району (м іста обласного значення).
4.2. Н адати до 20 ж овтня 2016 року обласній держ авній адм іністрації
узагальнені матеріали щ одо розвитку сфери ф ізичної культури і спорту в
кож ній м ісцевій раді та пропозиції з удосконалення окремих напрямків
діяльності.
5. К онтроль за виконанням
цього розпорядж ення
покласти на
перш ого заступника голови обласної держ авної адм іністрації Січову В.І.

Голова обласної
держ авної адм іністрації

А .А .Гордєєв

