
 
 КРАСНОГРАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

  

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 09 

спільного засідання колегії райдержадміністрації та зборів адміністративно-

господарського активу району від 22 листопада  2017 року 

 

 

 

2. Про  розвиток культури і туризму в Красноградському районі               

у 2017 році. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про розвиток культури і туризму в 

Красноградському районі у 2017 році, колегія районної державної адміністрації 

вважає за необхідне: 

 

1. Сектору культури і туризму райдержадміністрації (Сіліна Н. В.): 

1) розробити алгоритм роботи та забезпечити стабільну роботу та розвиток 

закладів культури Красноградського району 

                                                                                     протягом 2018 року 

 

2) забезпечити стабільну роботу та розвиток аматорських художніх колективів, 

надання їм необхідної методичної і практичної допомоги. 

протягом 2018 року 

 

3) сприяти системі підтримки бібліотек як головних центрів інформування 

населення 

протягом 2018 року 

 

4) забезпечити якісне проведення протягом 2018 року державних і професійних 

свят України, забезпечити надання методичної і практичної допомоги щодо 

відзначення пам’ятних дат, проведення мітингів, вшанувань, інших заходів в 

районі. 

        протягом 2018 року 

 

5) спонукати працівників Красноградського краєзнавчого музею до науково-

дослідницької діяльності з метою підвищення рейтингу закладу. 

протягом 2018-2019 років 

 

3. Рекомендувати сільським головам Красноградського району: 

1) не допускати зменшення фінансування закладів культури, які знаходяться на 

території їх громад та передбачити у кошторисі на 2018 рік кошти на укріплення 

матеріально-технічної бази сільських закладів культури. 

протягом 2018 року 
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2) продовжити роботу по комп’ютеризації бібліотек та 

підключення їх до мережі Інтернет.  

протягом 2018 року 

 

3) забезпечити придбання сучасних зразків вітчизняної та зарубіжної літератури, 

передплату періодичних видань у достатній кількості для закладів культури. 

 до 20.12.2017 року 

 

3. Сектору культури і туризму райдержадміністрації (Сіліна Н. В.) підготувати 

проект розпорядження з означеного питання 

         до 29 листопада 2017 року                                                     

 

 (прийнято одноголосно) 

 

 

Голова районної державної  

адміністрації, голова колегії                                                                 Є.А. Третяков  

 

 
Чистікова Л.М.  
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 КРАСНОГРАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

  

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 09 

спільного засідання колегії райдержадміністрації та зборів адміністративно-

господарського активу району  від 22 листопада 2017 року 

 

 

3. Про  розвиток фізичної культури та спорту в Красноградському 

районі. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про  розвиток фізичної культури та 

спорту в Красноградському районі, відповідно до законів України «Про місцеві 

державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись 

Регламентом районної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням 

голови районної державної адміністрації від 01.07.2016 № 264, колегія районної 

державної адміністрації вважає за доцільне: 

 

1. Сектору молоді та спорту райдержадміністрації (Веклич О.С.) та відділу 

освіти райдержадміністрації (Турова А.І.): 

1) вжити заходів щодо забезпечення доступу інструкторів по спорту до шкільних 

спортивних залів та використання спортивного інвентарю у позаурочний час, з 

метою організації та проведення фізкультурно-спортивної роботи з населенням за 

місцем проживання 

протягом 2018 року 

 

2) залучити до занять фізичною культурою та спортом дітей сільської місцевості 

протягом 2018 року 

 

3) сприяти залученню дітей та молоді до занять у клубах за інтересами, гуртках, 

секціях з видів спорту за місцем проживання 

протягом 2018 року 

 

4) продовжити оновлення та активізацію роботи секцій з баскетболу та волейболу 

Красноградської ДЮСШ 

протягом 2018 року 

 

5) продовжити проведення районних, обласних фізкультурно-масових заходів із 

залученням до них учнівської та студентської молоді 

протягом 2018 року 

6) забезпечити спортивно-оздоровчі заходи у пришкільних таборах з денним 

перебуванням  

протягом травня-червня 2018 року 
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7) забезпечити путівками до оздоровчих закладів спортивно обдарованих дітей 

протягом травня-вересня 2018 року 

 

  2. Відділу освіти райдержадміністрації (Турова А.І.), керівникам вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації та Професійного ліцею: 

1) налагодити в районі систему співпраці дошкільних, загальноосвітніх, вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, Професійного ліцею та дитячо-

юнацької спортивної школи щодо проведення занять основними видами спорту та 

забезпечити відбір найбільш обдарованих дітей (молоді) до системи дитячо-

юнацького спорту 

протягом 2018 року 

 

2) забезпечити розвиток, підтримку і заохочення кращих спортсменів 

загальноосвітніх, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації та 

Професійного ліцею та сприяти залученню найкращих до збірних команд району 

з видів спорту 

протягом 2018 року 

 

3) сприяти активній участі кращих спортсменів, учнів загальноосвітніх шкіл та 

студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації у спортивно-масових 

заходах районного та обласного рівня 

протягом 2018 року 

 

3. Сектору молоді та спорту райдержадміністрації (Веклич О.С.): 

1) забезпечити роботу фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання 

протягом 2018 року 

 

2) проводити районні та забезпечувати участь в обласних спортивно-масових 

заходах, підготовку та участь збірних команд району в заходах обласного та 

Всеукраїнського рівнів  

протягом січня-грудня 2018 року 

 

3) розробити Єдиний календарний план районних та обласних спортивно-

масових заходів на 2018 рік та врахувати видатки при формуванні бюджету на 

2018 рік  

грудень 2017 року 

 

5) розглянути з керівниками підприємств, що здійснюють господарську 

діяльність на територіях міської та сільських рад району, можливість щодо: 

підтримки та утримання команд міської та сільської місцевості з різних 

видів спорту та забезпечення їх участі у районних змаганнях; 

фінансової підтримки районної футбольної команди «Колос» та її участі у 

змаганнях районного та обласного рівнів; 

розвитку пріоритетних видів спорту; 

участі збірної футбольної команди ветеранів спорту у районних та обласних 

спортивних змаганнях; 
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вирішення питання придбання спортивного інвентарю, необхідного для 

підвищення майстерності спортсменів; 

приведення до належного стану стадіонів та футбольних полів сільської 

місцевості 

протягом 2018 року 

 

5) підготувати проект розпорядження з даного питання.  

до 29 листопада 2-17 року  

 

 

(прийнято одноголосно) 

 

 

Голова районної державної  

адміністрації, голова колегії                                                                 Є.А. Третяков  

 

 
Чистікова Л.М.  

 


