
 
У К Р А Ї Н А 

 
ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації 
 

02.07.2008                                          
 № 241 

 
          
Про упорядкування роботи 
дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл 
 
 
 Керуючись ст. 22 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", 
відповідно до ст. 10 Закону України «Про позашкільну освіту», Указу 
Президента України від 02.08.2006 № 667/2006 "Про національний план дій 
щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту" та з 
метою забезпечення ефективності роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл як 
складової позашкільної освіти, впровадження державної політики у сфері 
фізичної культури і спорту, а саме створення умов для реалізації права 
громадян на заняття фізичною культурою і спортом, сприяння розвитку 
олімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні, забезпечення 
розвитку фізичних здібностей дітей і молоді з відповідних видів спорту для 
досягнення конкретних спортивних результатів, виконання нормативів і в 
подальшому підготовки спортсменів високої кваліфікації: 
 
 
 1. Управлінням обласної державної адміністрації: освіти і науки; у 
справах сім’ї, молоді та спорту організувати в установленому порядку 
підвищення кваліфікації при Запорізькому обласному інституту післядипломної 
освіти, атестації педагогічних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
незалежно від підпорядкування, типу та форми власності. 
 
 2. Головам Бердянської, Гуляйпільської, Новомиколаївської, 
Приазовської, Розівської районних державних адміністрацій: 
 2.1. до 01.09.2008 згідно з чинним законодавством забезпечити 
реорганізацію клубів фізичної підготовки у дитячо-юнацькі спортивні школи; 

2.2. забезпечити збереження і зміцнення матеріально-технічної бази 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, ефективне використання закріплених за 
ними земельних ділянок і спортивних споруд; 
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2.3. підготувати проекти відповідних змін до районних 

бюджетів та внести їх на розгляд районних рад; 
2.4. до 20.01.2009 поінформувати управління у справах сім`ї, молоді та 

спорту облдержадміністрації про проведену роботу. 
 
3. Управлінню у справах сім`ї, молоді та спорту надати узагальнену 

інформацію заступнику голови обласної державної адміністрації Фролову М.О. 
до 26.02.2009 

 
4. Рекомендувати виконавчому комітету Енергодарської міської ради 

забезпечити виконання завдань, визначених у пункті 2. 
 
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови обласної державної адміністрації Фролова М.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тимчасово виконуючий обов’язки 
голови облдержадміністрації                    О.В. Старух 
 
 
 
 
 


