УКРАЇНА
ДВОРІЧАНСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХVІІІ сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
від 08 лютого 2018 року

№ 380-VІІ

Про затвердження районної
Програми розвитку фізичної
культури і спорту на 2018-2022 роки
На виконання Закону України «Про фізичну культуру і спорт», пункту
16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою створення умов для подальшого розвитку фізичної культури і
спорту, підвищення рівня здоров’я, фізичного та духовного розвитку
населення, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити районну Програму розвитку фізичної культури і спорту на
2018-2022 роки (додається).
2. Відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації
(Коваль Н.І.) спільно з Комунальним закладом «Дворічанський районний центр
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (Каща В.В.):
1)
забезпечити організацію виконання заходів Програми розвитку
фізичної культури і спорту на 2018-2022 роки роки у межах своїх повноважень;
2)
щороку під час формування проекту бюджету передбачати кошти на
здійснення заходів цієї програми виходячи з можливостей бюджету;
3) інформувати районну раду щорічно до 1 лютого наступного року за
звітним про хід реалізації Програми розвитку фізичної культури і спорту на
2018-2022 роки.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань соціального захисту, гуманітарних питань (Саранді Н.М.)
Голова
районної ради

Г. Турбаба

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради
від 08 лютого 2018 року №380-VІІ
(ХVІІІ сесія VІІ скликання)

Районна Програма
розвитку фізичної культури і спорту
на 2018-2022 роки

смт. Дворічна
2017 р.

ЗМІСТ
Розділ 1. Загальні положення
Розділ 2. Мета Програми
Розділ 3. Основні завдання Програми
Розділ 4. Очікувані результати виконання Програми
Розділ 5. Фінансове забезпечення Програми
Розділ 6. Координація діяльності та контроль за виконанням Програми
Розділ 7. Заходи щодо реалізації Районної Програми розвитку фізичної
культури і спорту на 2018 – 2022 роки
Розділ 8. Додатки

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Фізична культура і спорт є важливою складовою частиною виховного
процесу дітей і підлітків, учнівської та студентської молоді і відіграють значну
роль у зміцненні здоров’я, підвищенні фізичних і функціональних можливостей
організму людини, забезпеченні здорового дозвілля, збереженні тривалості
активного життя дорослого населення.
Світовий досвід свідчить, що рухова активність людини, заняття
фізичною культурою та спортом протягом усього життя сприяє профілактиці
захворювань та зміцненню здоров’я. За інтегральними показниками здоров’я
населення, яким є середня очікувана тривалість життя людини, Україна посідає
одне з останніх місць у Європі.
Згідно з даними статистики, у районі майже половина загальної кількості
дітей та підлітків мають відхилення у стані здоров’я. З року в рік збільшується
кількість учнівської молоді, віднесеної за станом здоров’я до спеціальної
медичної групи.
У районі проводиться робота, спрямована на стабілізацію розвитку
масової фізичної культури і спорту, збереження та примноження всіх складових
її діяльності. Проте, незважаючи на отримані досягнення і здобутки, рівень
розвитку фізичного виховання, фізичної культури і спорту необхідно постійно
підвищувати відповідно до сучасних вимог та потреб населення. Необхідно
постійно підвищувати показник залучення до занять фізичною культурою і
спортом усіх верств населення.

Негативний вплив на окреслену сферу має відсутність чітко
скоординованої програми взаємодії різних державних структур і громадських
організацій, які беруть участь у фізкультурно-спортивному русі.
Складна ситуація склалася із кадровим забезпеченням сфери фізичної
культури і спорту. На підприємствах, в установах та організаціях району
відсутні штатні інструктори, які б проводили частково - фізкультурнооздоровчу роботу.
Недостатня увага приділяється фізичному вихованню в сім’ях, та у
виробничій сфері.
Зазначені проблеми розвитку фізкультурно-оздоровчої і спортивномасової роботи та зумовлені ними негативні соціальні наслідки не знайшли
адекватного відображення у суспільній свідомості як проблеми загального
соціального значення. Громадська думка та соціальна практика здебільшого
ігнорують можливості фізичної культури і спорту у вирішенні важливих
соціально-економічних проблем. Це призвело до значного погіршення
фізичного стану працездатної частини населення, зростанню захворювань,
посиленню проявів тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії тощо.
Звідси випливає гостра потреба у визначенні програмних підходів та
пріоритетних напрямів розвитку фізичної культури і спорту, які б
забезпечували ефективне функціонування галузі в сучасних умовах.
Актуальність розроблення Районної Програми розвитку фізичної
культури і спорту на 2018-2022 роки (далі – Програма) зумовлена необхідністю
впровадження в районі сучасної моделі розвитку фізичної культури і спорту.
Розділ 2. МЕТА ПРОГРАМИ
Мета Програми полягає у створенні умов для залучення широких верств
населення до масового спорту як важливої складової здорового способу життя,
зміцнення здоров’я населення району та розвитку спорту.
Розділ 3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Основними завданнями Програми є:
проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх
навчальних закладах, за місцем проживання та у місцях масового відпочинку
громадян, у виробничій сфері;
інтегрування ефективних (інноваційних) форм і методів фізкультурноспортивної діяльності та розвиток видів спорту з урахуванням місцевих
особливостей і економічних факторів;

реформування організаційних основ фізкультурно-спортивного руху,
стимулювання створення широкої мережі фізкультурно-спортивних клубів,
особливо у сільській місцевості;
збереження наявної, з подальшим удосконаленням, матеріально – технічної
бази, поліпшення умов її функціонування;
забезпечення розвитку олімпійських, параолімпійських, дефлімпійських та
неолімпійських видів спорту, удосконалення системи підготовки збірних
команд району, спортивного резерву, подальшого підвищення якості
функціонування дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки «Юність»,
підтримки спорту вищих досягнень, спорту ветеранів;
надання підтримки становленню та впровадженню ефективних форм
організації реабілітаційної та спортивної роботи з особами, які мають уроджені
та набуті вади фізичного розвитку;
підвищення рівня нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного,
фінансового,
науково-методичного,
медичного
та
інформаційного
забезпечення.
Розділ 4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Виконання Програми дасть можливість:
підвищити рівень охоплення громадян фізкультурно – оздоровчою та
спортивно - масовою роботою до 20% загальної чисельності населення;
залучити дітей та молодь до систематичних занять фізичною культурою і
спортом;
постійно поліпшувати результати виступу збірних команд району в обласних,
всеукраїнських та міжнародних змаганнях;
впровадити доступні та ефективні види послуг (оздоровчі, реабілітаційні та
спортивні) для різних груп населення;
підвищити рівень забезпечення населення спортивними майданчиками;
створити належні матеріально – технічні та фінансові умови для розвитку
пріоритетних олімпійських, параолімпійських, дефлімпійських та не
олімпійських видів спорту;
створити додаткову кількість робочих місць у сфері фізичної культури і спорту,
удосконалити підготовку та підвищити рівень кваліфікації фахівців;

підвищити роль засобів масової інформації у формуванні здорового способу
життя.
Розділ 5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів районного, селищного
та сільських бюджетів у межах асигнувань, передбачених на фінансування
галузі фізичної культури і спорту, та за рахунок інших джерел фінансування, не
заборонених законодавством.
Прогнозні розрахунки витрат на реалізацію Районної Програми розвитку
фізичної культури і спорту на 2018-2022 роки:
Термін виконання, рік
2018
2019
2020
2021
2022

Районний бюджет, тис . грн.
681,0
664,0
711,0
726,0
751,0

Розділ 6. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ
ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
Координація діяльності та контроль за виконанням Районної Програми
розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2022 роки покладається на відділ
освіти, молоді та спорту Дворічанської районної державної адміністрації.

Розділ 7. Заходи
щодо реалізації Районної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2018 – 2022 роки

Розділ І. Фізична культура
1. Створення умов для розвитку фізичної культури у сфері освіти
1.1.

Створювати умови для
2018щотижневої оздоровчої,
2022 рр.
рухової активності дітей та
молоді, забезпечити
проведення у закладах освіти
фізкультурно-оздоровчих та
спортивно-масових заходів

1.2.

Забезпечити проведення у
загальноосвітніх навчальних
закладах уроків фізичної
культури не менше трьох
разів на тиждень

20182022 рр.

1.3.

Забезпечити проведення
районних спортивних змагань
та спортивних конкурсів
серед учнівської
молоді району
Продовжити роботу щодо
організації та проведення
медичного огляду і
контролю за станом
здоров’я дітей та підлітків

20182022 рр.

1.4.

20182022 рр.

Відділ освіти,
молоді та
спорту
райдержадміні
страції,
керівники
навчальних
закладів
Відділ освіти,
молоді та
спорту
райдержадміні
страції,
керівники
закладів
загальної
середньої
освіти
Відділ освіти, 16,0
молоді та
спорту
райдержадміні
страції
Центральна
районна
лікарня,
відділ освіти,
молоді та

16,0

16,0

16,0

16,0

Обласний
бюджет
Державний
бюджет
Позабюджетні
кошти

Районний
бюджет

2022
Позабюджетні
кошти

Державний
бюджет

Обласний
бюджет

Районний
бюджет

Районний
бюджет
Обласний
бюджет
Державний
бюджет
Позабюджетні
кошти

Позабюджетні
кошти

Державний
бюджет

Обласний
бюджет

Районний
бюджет

Виконавець

Обласний
бюджет
Державний
бюджет
Позабюджетні
кошти

Зміст програми

Районний
бюджет

№ з/п

Термін
виконання

Фінансування зазначених заходів (тис. грн.)
2019
2020
2021

2018

1.5.

1.6.

Продовжити роботу щодо
організації та проведення
занять з дітьми, які за
станом здоров’я віднесені до
спеціальної медичної групи
Сприяти створенню та
функціонуванню
спортивних гуртків та
секцій у навчальних
закладах

20182022 рр.

20182022 рр.

спорту
райдержадміні
страції
Відділ освіти,
молоді та
спорту
райдержадміні
страції
Відділ освіти,
молоді та
спорту
райдержадміні
страції ,
керівники
закладів
загальної
середньої
освіти

2. Забезпечення умов для фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання та відпочинку громадян
2.1.

2.2.

2.3.

Забезпечити
функціонування
комунального закладу
«Дворічанський районний
центр фізичного здоров'я
населення «Спорт для всіх»
Забезпечити проведення
масових фізкультурнооздоровчих та спортивних
заходів серед різних верств
населення

20182022 рр.

КЗ «ДРЦ ФЗН 477,0
«Спорт для
всіх»

490,0

500,0

510,0

530,0

20182022 рр.

10,0

10,0

10,0

10,0

Підготувати та впровадити
критерії оцінки
ефективності роботи
сільських та селищних рад з

2018 р.

Відділ освіти, 10,0
молоді та
спорту
райдержадміні
страції, КЗ
«ДРЦ ФЗН
«Спорт для
всіх», селищна
та сільські
ради
Відділ освіти,
молоді та
спорту
райдержадміні

2.4.

2.5.

2.5.

розвитку фізичної культури
і спорту серед усіх верств
населення за місцем
проживання та у місцях
масового відпочинку
Розробити та затвердити
положення про проведення
районних спортивномасових заходів серед усіх
верств населення

Сприяти створенню із
залученням інвесторів
мережі сучасних центрів та
клубів фізкультурноспортивної спрямованості
різних організаційноправових форм, які
надаватимуть доступні та
якісні фізкультурнооздоровчі послуги за місцем
проживання та у місцях
масового відпочинку
населення
Забезпечити створення
мережі спортивних клубів
різних організаційноправових форм власності,
адаптованих для занять
інвалідів фізкультурноспортивною реабілітацією

страції, КЗ
«ДРЦ ФЗН
«Спорт для
всіх»
2018 р.

20182022 рр.

20182022 рр.

Відділ освіти,
молоді та
спорту
райдержадміні
страції , КЗ
«ДРЦ ФЗН
«Спорт для
всіх»
Відділ освіти,
молоді та
спорту
райдержадміні
страції,
управління
економіки
райдержадміні
страції,
селищна та
сільські ради
Відділ освіти,
молоді та
спорту
райдержадміні
страції , КЗ
«ДРЦ ФЗН
«Спорт для
всіх»

3. Фізкультурно-оздоровча діяльність за місцем роботи громадян
3.1.

Сприяти введенню до
штатного розпису суб'єктів
господарювання усіх форм
власності посади

20182022 рр.

Відділ освіти,
молоді та
спорту
райдержадміні

інструктора з фізичної
культури

3.2..

Сприяти створенню
фізкультурно-оздоровчих та
спортивних клубів на
підприємствах, в установах
та організаціях різних
організаційно-правових
форм власності

20182022 рр.

3.3.

Проводити районну
спартакіаду та інші масові
фізкультурно-спортивні
заходи серед державних
службовців, посадових осіб
органів виконавчої влади,
органів місцевого
самоврядування та депутатів
усіх рівнів
Проводити районну
спартакіаду та інші масові
фізкультурно-спортивні
заходи серед працівників
галузей народного
господарства, соціальної та
побутової сфери, з метою їх
залучення до систематичних
занять фізичною культурою
і спортом та популяризації
здорового способу життя
Проводити конкурси на
визначення найкращої
організації фізкультурноспортивної роботи серед
суб`єктів господарювання

20182022 рр.

3.4.

3.5.

страції , КЗ
«ДРЦ ФЗН
«Спорт для
всіх»
Відділ освіти,
молоді та
спорту
райдержадміні
страції , КЗ
«ДРЦ ФЗН
«Спорт для
всіх»
Відділ освіти, 4,0
молоді та
спорту
райдержадміні
страції , КЗ
«ДРЦ ФЗН
«Спорт для
всіх»

20182022 рр.

Профспілкові 10,0
комітети,
Відділ освіти,
молоді та
спорту
райдержадміні
страції , КЗ
«ДРЦ ФЗН
«Спорт для
всіх»

20182022 рр.

Профспілкові
комітети,
відділ освіти,
молоді та
спорту
райдержадміні
страції, КЗ
«ДРЦ ФЗН

4,0

5,0

5,0

6,0

10,0

10,0

10,0

11,0

«Спорт для
всіх»

4. Фізкультурно-оздоровча діяльність серед сільського населення
Сприяти створенню та
функціонуванню
спортивних клубів різних
організаційно-правових
форм власності у сільських
населених пунктах, а також
в організаціях, установах та
на підприємствах
агропромислового
комплексу
Під час складання проектів
відповідних бюджетів
передбачити кошти на
фізкультурно-оздоровчі та
спортивні заходи серед усіх
верств сільського населення
, що проводяться КЗ «РЦ
ФЗН «Спорт для всіх», та
утримання КЗ «РЦ ФЗН
«Спорт для всіх»

20182022 рр.

20182022 рр.

Відділ освіти,
молоді та
спорту
райдержадміні
страції, КЗ
«ДРЦ ФЗН
«Спорт для
всіх», селищна
та сільські
ради
Фінансове
управління
райдержадміні
страції, відділ
освіти, молоді
та спорту
райдержадміні
страції, КЗ
«ДРЦ ФЗН
«Спорт для
всіх», селищна
та сільські
ради

Розділ ІІ. Спорт
5. Дитячо-юнацький спорт
5.1.

Сприяти діяльності дитячоюнацького клубу фізичної
підготовки «Юність», його
відділень або філіалів у
більшості населених пунктів
району. Не зменшувати
кількість учнів, які
відвідують ДЮКФП
«Юність»

20182022 рр.

Відділ освіти,
молоді та
спорту
райдержадміні
страції,
ДЮКФП
«Юність»

5.2.

Забезпечувати проведення
навчально-тренувальної
роботи на базі пришкільних
таборів відпочинку з денним
перебуванням для
вихованців ДЮКФП
«Юність» під час літніх
канікул

20182022 рр.

Відділ освіти,
молоді та
спорту
райдержадміні
страції ,
керівники
навчальних
закладів

5.3.

Здійснювати контроль за
діяльністю ДЮКФП
«Юність» та вживати заходи
щодо підвищення
ефективності його роботи
Створити електронну базу
даних вихованців ДЮКФП
«Юність»
Проводити роботу щодо
зміцнення матеріальнотехнічної бази ДЮКФП
«Юність», облаштування
необхідним обладнанням та
інвентарем

20182022 рр.

Відділ освіти,
молоді та
спорту
райдержадміні
страції
ДЮКФП
«Юність»

20182022 рр.

Відділ освіти, 14,0
молоді та
спорту
райдержадміні
страції,
ДЮКФП
«Юність»

Сприяти формуванню та
діяльності системи
спортивних клубів різних
організаційно-правових
форм, які входять до складу
громадських об’єднань з
видів спорту
Забезпечити участь
спортсменів та збірних
команд району в обласних,
всеукраїнських та
міжнародних змаганнях з
визнаних в Україні видів

20182022 рр.

КЗ «ДРЦ ФЗН
«Спорт для
всіх»

5.4.

5.5.

20182022 рр.

14,0

14,0

14,0

14,0

30,0

30,0

32,0

6. Спорт вищих досягнень
6.1.

6.2.

20182022 рр.

Відділ освіти, 30,0
молоді та
спорту
райдержадміні
страції, КЗ
«ДРЦ ФЗН

30,0

спорту

«Спорт для
всіх»

Проводити щороку
районні змагання з видів
спорту серед ветеранів
Сприяти підготовці та
забезпечити участь
спортсменів району в
обласних, всеукраїнських
та міжнародних
змаганнях серед ветеранів
спорту

20182022 рр.

КЗ «ДРЦ ФЗН 6,0
«Спорт для
всіх»
КЗ «ДРЦ ФЗН 10,0
«Спорт для
всіх»

8.1.

Проводити засідання
районної федерації футболу

20182022 рр.

8.2.

Проводити районні змагання
з футболу та мініфутболу згідно з
календарним планом
спортивно-масових заходів
та Положенням про
проведення змагань

20182022 рр.

9.3.

Забезпечити участь збірних
команд району з футболу в
обласних та Всеукраїнських
змаганнях з футболу та мініфутболу

20182022 рр.

9.4.

Вирішувати питання щодо
забезпечення збірних

20182022 рр.

7. Спорт ветеранів
7.1.

7.2.

20182022 рр.

6,0

7,0

7,0

8,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

80,0

80,0

90,0

90,0

10,0

10,0

10,0

10,0

8. Розвиток футболу
Районна
Федерація
футболу
Відділ освіти, 10,0
молоді та
спорту
райдержадміні
страції,
районна
Федерація
футболу
Відділ освіти, 80,0
молоді та
спорту
райдержадміні
страції,
районна
Федерація
футболу
Відділ освіти, 10,0
молоді та

команд району з футболу та
міні-футболу необхідним
спортивним інвентарем та
формою

спорту
райдержадміні
страції,
районна
Федерація
футболу

9. Кадрове забезпечення
10.1.

10.2.

10.3.

Щорічно проводити роботу
щодо підбору перспективної
молоді для вступу у
навчальні заклади
фізкультурно - спортивного
напрямку
Здійснювати заходи щодо
залучення, підготовки та
використання волонтерів у
сфері фізичної культури і
спорту
Забезпечити в
установленому порядку
атестацію вчителів з
фізичного виховання та
керівників гуртків з видів
спорту

20182022 рр.

Відділ освіти,
молоді та
спорту
райдержадміні
страції

20182022 рр.

Відділ освіти,
молоді та
спорту
райдержадміні
страції
Відділ освіти,
молоді та
спорту
райдержадміні
страції

Проводити роботу щодо
забезпечення спортивним
обладнанням та інвентарем
закладів загальної середньої
освіти з метою
переоснащення матеріальнотехнічної бази
Проводити роботу щодо
внесення спортивних споруд
до Єдиного електронного
всеукраїнського реєстру
спортивних споруд

20182022 рр.

Відділ освіти,
молоді та
спорту
райдержадміні
страції

20182022 рр.

Відділ освіти,
молоді та
спорту
райдержадміні
страції , КЗ

20182022 рр.

10. Матеріально - технічне забезпечення
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

«ДРЦ ФЗН
«Спорт для
всіх»
Відділ освіти,
молоді та
спорту
райдержадміні
страції ,
фінансове
управління,
управління
економіки
райдержадміні
страції

Визначити перелік
спортивних споруд, що є
базовими, для проведення в
районі змагань з видів
спорту та підготовки
збірних команд району,
затвердити комплексні
заходи щодо реконструкції
цих споруд у відповідності з
вимогами, опрацювати
питання щодо механізмів
фінансування відповідних
робіт
Забезпечити збереження та
використання за
призначенням фізкультурно
- спортивних споруд, а
також підтримку їх
функціонування

20182022 рр.

Сприяти здійсненню
будівництва нових
спортивних споруд, у т.ч.
майданчиків із синтетичним
покриттям та тренажерним
обладнанням
Сприяти вирішенню
питання щодо забезпечення
безперешкодного доступу до
всіх спортивних споруд
людей з обмеженими
фізичними можливостями.

20182022 рр.

20182022 рр.

Відділ освіти,
молоді та
спорту
райдержадміні
страції

Забезпечити дієвий
контроль за використанням

20182022 рр.

Відділ освіти,
молоді та

20182022 рр.

Відділ освіти,
молоді та
спорту
райдержадміні
страції ,
селищна та
сільські ради
Відділ освіти,
молоді та
спорту
райдержадміні
страції

11. Фінансове забезпечення
11.1.

бюджетних коштів, які
виділяються на розвиток
фізичної культури і спорту,
та збереження матеріально –
технічних цінностей

11.2.

Сприяти залученню
спонсорських коштів та
інвестицій у розвиток
фізичної культури і спорту

20182022 рр.

11.3.

Збільшувати видатки
на утримання та
забезпечення гурткової
роботи ДЮКФП «Юність»
із відповідних бюджетів
Забезпечити щорічне
корегування норм витрат на
проведення фізкультурнооздоровчих та спортивних
заходів, відповідно до зміни
індексу цін на відповідні
товари та послуги

20182022 рр.

11.4.

20182022 рр.

спорту
райдержадміні
страції,
фінансове
управління
райдержадміні
страції
Відділ освіти,
молоді та
спорту
райдержадміні
страції ,
управління
економіки
райдержадміні
страції, КЗ
«ДРЦ ФЗН
«Спорт для
всіх»
Фінансове
управління
райдержадміні
страції
Фінансове
управління
райдержадміні
страції

12. Наукове забезпечення
12.1.

Забезпечити здійснення
аналізу основних показників
розвитку фізичної культури
і спорту в районі

20182022 рр.

Відділ освіти,
молоді та
спорту
райдержадміні
страції

13. Медичне забезпечення
13.1.

Забезпечити ефективну
систему організації
обстежень стану здоров'я
осіб, які займаються
фізичною культурою і
спортом

14.1.

Удосконалити систему
2018інформування населення
2022 рр.
через засоби масової
інформації про позитивний
вплив на людину
систематичної рухової
активності, в тому числі
шляхом проведення
соціальної реклами масового
спорту як важливого
чинника здорового способу
життя з метою залучення
широких верств населення
до систематичних
фізкультурно – оздоровчих
занять. У засобах масової
інформації всебічно
висвітлювати хід підготовки
та участь спортсменів
району в обласних,
всеукраїнських та
міжнародних змаганнях

20182022 рр.

Відділ освіти,
молоді та
спорту
райдержадміні
страції , КЗОЗ
«Дворічанська
центральна
районна
лікарня»

14. Інформаційно – пропагандистське забезпечення
Відділ освіти, 4,0
молоді та
спорту
райдержадміні
страції , КЗ
«ДРЦ ФЗН
«Спорт для
всіх»

Керуюча справами
виконавчого апарату районної ради

4,0

4,0

4,0

4,0

Л.Глотова

