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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ
                                         Рішення № 26/4

“   06    ” червня 2012 р
м. Кремінна

Про виконання Програми
розвитку фізичної культури
і спорту на 2011 - 2014 роки
за 2011 р.  

                
                Заслухавши інформацію заступника міського голови Потапова В.І. про виконання Програми  розвитку фізичної культури і спорту на 2011-2014 роки, керуючись ст.. 26 Закону України  « Про місцеве самоврядування в Україні », міська рада 


                                                         ВИРІШИЛА:   
                

Звіт заступника міського голови про виконання  Програми  розвитку фізичної культури і спорту на 2011 рік прийняти до відома.

	Контроль за виконанням Програми  покласти на постійні комісії Кремінської міської ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, туризму, молоді та спорту та з питань соціально- економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.




                   Міський голова                                                     В. І. Гриценко





Звіт про виконання  Програми  розвитку
фізичної культури і спорту за 2011 рік.

        Протягом 2011 року здійснювались заходи що до пропаганди здорового способу життя, залучення дітей та дорослого населення до занять фізичною культурою та спортом
Вихованці міської ДЮСШ приймають активну участь в складі міських збірних команд з баскетболу, волейболу, легкої атлетики, в змаганнях обласного рівня, проводять матчеві зустрічі з командами ДЮСШ  Кремінського району. Серед дорослого населення  проводяться міські змагання по таким видам спорту як футбол, міні-футбол, волейбол, баскетбол, шахи, шашки. Кожен рік проводяться традиційні змагання  по мотокросу. Щорічно проводяться спортивні змагання з нагоди: Дня Перемоги, Дня молоді, Дня незалежності України, Дня міста, Дня фізичної культури та спорту.
За  ініціативи  Кремінської міської ради на протязі  2011 року                                      в м. Кремінна було організовано та проведено: 
            - різдвяний турнір з міні-футболу для дітей 1999-2003 р. н.  ЗОШ міста 
            - чемпіонат міста з міні-футболу серед комунальних підприємств та організацій
            - чемпіонат міста з волейболу серед комунальних підприємств та організацій
            - особистий та командний Чемпіонат міста з настільного тенісу серед   комунальних підприємств та організацій
            - відкритий Чемпіонат міста з настільного тенісу серед ветеранів
            - відкритий Чемпіонат міста з мотокросу, присвячений пам’яті воїнів-інтернаціоналістів, загиблих в Афганістані.

            За підтримки Кремінської міської ради було проведено:

          -    районні сільські спортивні ігри 
          -    фінальні змагання спартакіади державних службовців
	Кремінською міською радою проведено фінансування у сумі 3000,0 грн. для придбання  призів переможцям чемпіонату міста з настільного тенісу в м. Кремінна та 2000,0 грн. на призи та подарунки  переможцям  змагань  з мотокросу, присвяченому пам’яті воїнів-інтернаціоналістів, загиблих в Афганістані. 
Заступник міського голови                                            Потапов В. І.





