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ПРОГРАМА
розвитку Міського центру фізичного здоров’я «Спорт для всіх» Ніжинської міської ради

на 2016 рік 
















Паспорт 
міської програми розвитку Міського центру фізичного здоров’я «Спорт для всіх» на 2016 рік 
  
1
Ініціатор розроблення програми
МЦФЗ «Спорт для всіх»
2
Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

3
Розробник програми
МЦФЗ «Спорт для всіх»
4
Співрозробники програми
-
5
Замовник(відповідальний виконавець) програми
МЦФЗ «Спорт для всіх»
6
Учасники(співвиконавці програми)
-
7
Термін реалізації програми
2016 р.
8
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)
Міський бюджет міста Ніжина
9
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, утому числі:

722 250 грн.

9.1
-коштів  бюджету м. Ніжина
722 250 грн.
9.2
-коштів  інших джерел
-
10
Кредиторська заборгованість
-



























І. Проблема,  на  розв’язання  якої  спрямована  програма

Основними проблемами, що стримують розвиток Міського центру фізичного здоров’я «Спорт для всіх» є :
-	невідповідність сучасним вимогам покриття бігових доріжок міського стадіону «Спартак», що знаходиться на балансі Міського центру фізичного здоров’я «Спорт для всіх» 
-	неможливість проведення та організації спортивних змагань та заходів на міському стадіоні «Спартак».
-	 недостатньо належні умови для занять масовою фізичною культурою та спортом на міському стадіоні «Спартак».
-	неможливість  готувати спортсменів до виступів на змаганнях з легкої атлетики різного ступеня, а також підвищений ризик отримання спортсменами невиправданих травм;

ІІ. Мета програми:

-	встановлення нового покриття бігових доріжок на міському стадіоні «Спартак» у відповідності до сучасних вимог.
-	створення сприятливих умов для реалізації права громадян на заняття фізичною культурою та спортом;
-	організація та проведення офіційних фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів;
-	підвищення інтересу різних верств населення міста до занять фізичною культурою та спортом;
-	створення умов для підготовки спортсменів-розрядників, членів збірних команд області та України;
-	покращення та відновлення матеріально-технічої бази Міського центру фізичного здоров’я «Спорт для всіх»
-	створення сучасного спортивного об’єкту.

ІII. Обґрунтування шляхів  і  засобів  розв’язання  проблеми, обсягів та джерел фінансування, сроки виконання Програми 
- прийняття Програми розвитку Міського центру фізичного здоров’я «Спорт  для всіх» диктується необхідністю створення матеріально-технічної бази міського стадіону «Спратак», що вирішує основні принципи державної політики в сфері фізичного виховання підростаючого покоління, збереження та укріплення здоров’я ніжинців;
- удосконалення системи підготовки спортсменів-розрядників, членів збірних команд області та України з легкої атлетики;
 - успішність розвитку спорту в місті базується на ефективності тренувального процесу в позаурочних формах, активізації фізкультурно-спортивної роботи за місцем проживання дітей та молоді;
- становлення міського стадіону «Спартак», як центру розвитку спорту в місті;
- участь у змаганнях усіх рівнів;
- створення належних умов для навчально-тренувальної роботи;

Обсяги фінансування: (без монтажних робіт)
Покриття гумовими плитами -1м2 –  270грн.
Загальна площа бігових доріжок на стадіоні «Спартак» = 2675 м2
Загальна вартість всієї площі бігових доріжок на стадіоні становить 722 250 грн.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел.


IV. Організація управління та контроль за ходом реалізації  Програми 

Організація виконання Програми здійснюється Міським центром фізичного здоров’я «Спорт для всіх».
Звіт про виконання Програми надається виконавцем щоквартально, до 6-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, головному розпоряднику бюджетних коштів.
Головний розпорядник бюджетних коштів звітує про виконання Програми на сесії міської ради за підсумками року.



V. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
Виконання Програми забезпечується органами виконавчої влади за рахунок коштів міського бюджету з урахуванням його можливостей у  бюджетному році в межах асигнувань, передбачених  на Програму.
Виконання Програми дасть можливість:
- удосконалити систему підготовки спортсменів для участі у загальноміських, обласних, загальнодержавних  змаганнях;
 - підвищити рівень забезпечення матеріально-технічної бази  Міського центру фізичного здоров’я «Спорт для всіх»”;
 - збільшити кількість бажаючих займатися спортом на міському стадіоні ”Спартак”, тим самим підвищити рівень фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в місті, активного дозвілля молоді.


Міській голова 								А.В. Лінник								

