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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 2 3 .0 2 .2 0 1 7  № 175
м. Краматорськ

Про затвердження переліку 
напрямків проведення заходів 
з фізичної культури та спорту 
в Донецькій області на 2017 рік

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 1171 
«Про обласний бюджет на 2017 рік» (зі змінами), керуючись статтею 18 Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації», статтями 4, 6 Закону України 
«Про військово-цивільні адміністрації»:

1. Затвердити перелік напрямків проведення заходів з фізичної 
культури та спорту в Донецькій області за рахунок коштів обласного бюджету, 
передбачених управлінню з питань фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації на 2017 рік (додається).

2. Доручити управлінню з питань фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації (Мицик) затверджувати кошториси щодо проведення 
зазначених заходів і здійснювати перерозподіл коштів за погодженням із 
заступником голови облдержадміністрації згідно з напрямками діяльності 
(розподіл обов’язків) у межах переліку напрямків, затвердженого пунктом 1 
цього розпорядження, та забезпечити їх виконання відповідно до 
законодавства.

П.1. Жебрівський

Голова облдержадміністр 
керівник обласної військо 
цивільної адміністрації



ЗАТВЕРДЖ ЕНО 
Розпорядження голови 
облдержадміністрації, 
керівника обласної 
військово-цивільної 
адміністрації 
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Перелік напрямків проведення заходів і фізичної культури та спорту 
в Донецькій облас ті за рахунок коштів обласного бюджет)', передбачених управлінню з питань фізичної культури та

спорту облдержадміністрації на 2017 рік
(тислрн.)

Назва напрямків

Організація і 
проведення 

регіональних 
змагань

Проведення 
навчально- 

тренувальних 
зборів 3 

підготовки до 
всеукраїнських 

змагань

Представлення 
спортивних 
досягнень 

спортсменами 
збірних команд 

області на 
всеукраїнських 

змаганнях

Обсяг 
видатків на 

2017 рік

Проведення змагань відповідно до Календарного  
плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних 
заходів Донецької області на 2017 рік, 
затвердженого наказом управління з питань 
фізичної культури та спорту облдержадміністрації 
від 30.12.2016 №  01-05/780, та навчально- 
тренувальних зборів, у тому числі

4459,3 8598,9 8247,2 21305,4

3 олімпійських видів спорту, у тому числі: 3586,8 5803,1 5487,7 14877,6

Спортивні заходи з підготовки та участі збірних 
команд і спортсменів області у змаганнях усіх рівнів з 
36 олімпійських видів спорту

2976,2 5727,2 5198,9 13902,3

Спортивні заходи з розвитку олімпійського руху 370,0 20,6 20,6 411,2

Спортивні заходи з розвитку спор ту серед ветеранів 97,8 32,6 195,7 326.1

Спортивні заходи серед місцевих осередків 
всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної 
спрямованості

68,0 22.7 22,6 1 13,3

Сіюртивно-масові заходи 74,8 49,9 124,7

3 неолімпійськнх видів спорту, у тому числі: 872,5 2158,8 1805,5 4836,8

Спортивні заходи з підготовки та участі збірних 
команд і спортсменів області у змаганнях усіх рівнів з 
63 неолімпійськнх видів спорту

747,5 2135,0 1755,0 4637,5

Спор тивні заходи з розвитку спорту серед ветеранів 8,5 2,8 17,0 28.3

Спортивні заходи серед місцевих осередки! 
всеукраїнських організацій фпкультурно-спортивної 
спрямованості

97,8 21,0 21,0 139,8

Спортивно-масові заходи 18,7 12,5 31,2

Нерозподілений резерв коштів з олімпійських 
видів спорту

637,0 954,0 1591,0

Заступник керівника апарату облдержадміністрації Ю .О.Костюніна

Перелік напрямків проведення заходів з фізичної культури та спорту в Донецькій області на 2017 рік 
підготовлено управлінням з питань фізичної кульїури тдла«ірт}( оолдерж адмінісграції

Начальник управління В И . Мицик


