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сесія 7 скликання

Про внесення змін до цільової соціальної програми розвитку фізичної
культури і спорту у Вінницькій області на 2016-2020 роки,
затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання
від 11 лютого 2016 року № 49
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, статті 52 Закону України „Про фізичну
культуру і спорт”, ст.7, 8 Закону України «Про антидопінговий контроль у
спорті», з метою реалізації антидопінгових програм із попередження
використання допінгу у спорті та забезпечення проведення спортивних заходів
обласного рівня на основі принципів чесної гри та охорони здоров’я їх
учасників, враховуючи клопотання обласної державної адміністрації і висновки
постійних комісій обласної ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді,
спорту і туризму, духовності та історичної спадщини, з питань бюджету,
фінансів та обласних програм Рада ВИРІШ ИЛА:
1.
Внести зміни до цільової соціальної програми розвитку фізичної
культури і спорту у Вінницькій області на 2016-2020 роки, затвердженої
рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №49,
доповнивши розділ VI. «Напрями діяльності і основні заходи Програми»
наступними пунктами:
п.72. Забезпечити організацію та здійснення антидопінгового контролю
у спорті шляхом проведення допінг-проб у спортсменів - учасників обласних
спортивних заходів відповідно до щорічних орієнтовних планів тестувань та
розрахунків вартості допінг-проб на 1 спортсмена, у відповідному до
законодавства порядку.
Управління
фізичної
культури
облдержадміністрації
2018-2020 роки

та

спорту

п.73.
Забезпечити
організацію
та
проведення
інформаційнопросвітницької роботи, спрямованої на попередження застосування та
розповсюдження допінгу у спорті, підвищення рівня обізнаності спортсменів,
персоналу, тренерів та керівників спортивних організацій щодо дотримання
антидопінгових правил шляхом проведення семінарів, лекцій, розповсюдження

друкованої інформаційної літератури, висвітлення інформації на офіційних веб
сайтах органів місцевої влади та закладів фізичної культури та спорту.
Департамент
інформаційної
діяльності
та
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,
управління
фізичної
культури
та
спорту
облдержадміністрації, департамент освіти і науки
облдержадміністрації, райдержадміністрації, міські
ради
міст
обласного
значення;
організації,
установи, заклади та громадські організації
фізкультурно-спортивного
спрямування
(за
узгодженням)
2018-2020 роки

2. Обласній державній адміністрації:
2.1 Організувати виконання заходів, передбачених Програмою.
2.2 Фінансування здійснювати з урахуванням можливостей обласного
бюджету та інших джерел, незаборонених законодавством щороку при
формуванні відповідного бюджету, передбачати видатки на фінансування
вищевказаних змін заходів Програми.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму,
духовності та історичної спадщини (Станіславенко Л.А.), з питань бюджету,
фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.).
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