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Обласна державна адміністрація
Пояснювальна записка
до проекту розпорядження обласної державної адміністрації
«Про внесення змін до розпорядження обласної державної адміністрації
від 23 липня 2015 року № 7»
1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження.
Прийняття проекту розпорядження «Про внесення змін до розпорядження
обласної державної адміністрації від 23 липня 2015 року № 7» (далі – проект
розпорядження) визначить механізм забезпечення харчуванням, лікарськими
засобами та виробами медичного призначення за рахунок коштів обласного
бюджету (далі – бюджетні кошти) учасників спортивних заходів державного
та обласного рівнів, що проводяться на території Черкаської області.
2. Мета і шляхи її досягнення.
Привести у відповідність до програми розвитку фізичної культури
і спорту в області на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради
від 07.10.2016 № 9-4/VIІ (зі змінами) забезпечення підготовки та участі
спортсменів у спортивних заходах всеукраїнського рівня з олімпійських
та неолімпійських видів спорту згідно календарного плану, в тому числі
шляхом здійснення видатків на заходи з фізичної культури і спорту обласного
значення включаючи підготовку та участь збірних команд регіону у спортивних
змаганнях державного рівня відповідно до Положення про змагання.
3. Правові аспекти.
Відповідно до статей 22, 41 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації“, постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 року
№ 689 „Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів
державного та міжнародного рівня“, з метою підвищення спортивної
майстерності та успішних виступів учасників спортивних заходів державного
та обласного рівнів, спортсменів шкіл вищої спортивної майстерності,
спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву
та дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які є отримувачами коштів з обласного
бюджету.

2

4. Фінансово-економічне обґрунтування.
Проект розпорядження не потребує додаткових фінансових витрат.
5. Регіональний аспект.
Проект розпорядження
територіальних одиниць.
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6. Громадське обговорення.
Проект розпорядження розміщено для громадського обговорення
на офіційному сайті Черкаської обласної державної адміністрації
http://www.oda.ck.ua.
7. Прогноз результатів.
Прийняття даного розпорядження дасть змогу привести у відповідність
порядок забезпечення харчуванням за рахунок коштів обласного бюджету
учасників спортивних заходів державного та обласного рівнів, спортсменів
шкіл вищої спортивної майстерності, спеціалізованих дитячо-юнацьких
спортивних шкіл олімпійського резерву та дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
які є отримувачами коштів з обласного бюджету створити належні умови для
підготовки спортсменів до змагань, зніме соціальну напругу та сприяє
підвищенню спортивної майстерності і успішності виступів, а також, посилить
соціальний захист спортсменів, тренерів, інших учасників спортивних заходів.
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