
 

 
У К Р А Ї Н А 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

       XV ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 328/15-2019 

від 22 квітня 2019 року                                                         м. Заставна 

      

       

Про затвердження міської Програми 

 розвитку гандболу на 2019-2022 роки  

 

Керуючись пунктом 22 статті 26, статтею  32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про фізичну культуру і спорт», 

враховуючи висновки  постійних комісій міської ради з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету, фінансів, цін, інвестицій, підприємництва та регуляторної політики 

та з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді,  фізкультури і спорту, 

соціального захисту населення та міжнародних відносин, міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити міську Програму  розвитку гандболу на 2019-2022 роки  (далі 

Програма), що додається. 

2.  Визначити джерелами фінансування Програми кошти міського бюджету,  

кошти з інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

3.  Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради проводити 

фінансування заходів на виконання даної Програми в межах коштів, передбачених 

бюджетом на відповідний рік. 

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з 

питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, інвестицій, 

підприємництва та регуляторної політики та з питань  освіти, охорони здоров’я, 

культури, молоді,  фізкультури і спорту, соціального захисту населення та 

міжнародних відносин. 
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Рішення XV позачергової сесії 

VII скликання Заставнівської міської ради 
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І. Паспорт Програми 

 

1.  
Ініціатор розроблення 

Програми 

Заставнівська міська рада, 

Громадська організація «Гандбольний клуб 

«Заставна» 

2.  
Правове забезпечення для 

розробки Програми 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт»,  

Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 

3.  Розробник Програми 

Заставнівська міська рада, 

Громадська організація «Гандбольний клуб 

«Заставна» 

4.  
Відповідальний виконавець 

Програми 

Громадська організація «Гандбольний клуб 

«Заставна» 

5.  Замовник Програми Заставнівська міська рада 

6.  Учасники Програми 

Заставнівська міська рада, Громадська 

організація «Гандбольний клуб «Заставна», 

керівники закладів освіти, ДЮСШ, керівники 

підприємств, організацій та установ всіх 

організаційно-правових форм та інших форм 

власності 

7.  
Термін 

реалізації Програми 
2019 - 2022 роки  

8.  

Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

Програми 

Фінансування здійснюється за рахунок коштів, 

які щороку передбачаються у міському бюджеті 

для виконання заходів з реалізації Програми, а 

також за рахунок інших джерел, незаборонених 

чинним законодавством   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Передумови розроблення 

міської Програми розвитку гандболу на 2019-2022 роки  

 

Гандбол, як органічна складова фізичної культури і спорту є частиною 

культурного життя суспільства, що сприяє збереженню і зміцненню здоров'я людини, 

розвитку її фізичних і морально-вольових здібностей, організації змістовного дозвілля. 

Цей один з найпопулярнішого вид спорту охопив усі верстви населення: ним 

займаються діти, молодь і ветерани. 

Гандбол у нашій країні – це не просто спортивна гра, а соціальне явище, вкрай 

необхідне і корисне. Як соціальне явище, гандбол відображає стан суспільства. 

Гандбол значною мірою впливає на всі сторони життя людей – їх трудову діяльність, 

суспільні відносини, сферу споживання, дозвілля, освіту тощо. 

Із середовища популярних гандболістів молодь обирає зразки для наслідування. 

Рівень благополуччя і класу гандбольної команди свідчить про якість управління 

суспільно важливими процесами на місцях. На вищому спортивному рівні гандбольні 

матчі працюють на престиж націй і держав. Все це свідчить про те, що гандбол повинен 

бути одним з основних об'єктів державної політики як фактор виховання молоді і 

оздоровлення всіх верств населення країни і як фактор зростання міжнародного 

авторитету України. Вкладаючи гроші у гандбол, держава виявляє турботу не тільки 

про виховання гандбольної зміни, а й створює умови для виведення дітей і підлітків з 

вулиці. 

Крім того, специфіка занять гандболом унікальна своєю універсальністю. У ході 

занять прищеплюється дух колективізму. Заняття гандболом комплексно впливають на 

розвиток фізіологічних можливостей організму і фізичних здібностей. Навіть 

початковий рівень занять гандболом закладає базу для занять іншими видами спорту. 

Водночас, гандбол сам зазнає величезного впливу, зумовленого соціальними 

явищами і умовами суспільного життя. Гандбольні матчі виконують соціальну 

функцію як фактор стабілізації. Це стосується передусім розв’язання проблеми 

стримання агресії, з якою доводиться мати справу будь-якому суспільству.  

Гостро стоїть питання фінансування гандболу, як виду спорту. Зараз встановлені 

чіткі вимоги ЕФГ щодо різних критеріїв: кадрових, інфраструктурних, фінансових, 

спортивних. Всі вони мають відповідати світовим нормам. І при різній сфері 

спрямованості даних критеріїв, їх успішність і відповідність в цілому залежить від 

фінансування  

На даний час в місті діє тільки один спортивний зал у якому можна проводити 

тренування з гандболу але і він не відповідає стандартам, що не дає змоги проводити у 

місті змагання вищого рівня – Чемпіонати України, Міжнародні змагання та змагання 

за календарем ЕФГ. Серед населених пунктів, що входять до складу Заставнівського 

району найбільше гандболом займаються саме у місті Заставна - 52 дитини, які є 

учнями-спортсменами Комунального закладу «Заставнівська міська дитячо-юнацька 

спортивна школа» Заставнівської міської ради Чернівецької області та гравцями 

гандбольного клубу «Заставна». Саме вихованці Заставнівського гандболу виступали 

та і на даний час продовжують виступи за гандбольні клуби, що беруть участь у 

Чемпіонатах України: Колибаба Вадим - МС України з гандболу, гравець молодіжної 

збірної України, срібний призер Чемпіонату України, виступав у складі команди Вищої 

ліги ГК «Авіатор» м. Київ, Скоромна Олеся – КМС України, виступала у складі 

команди Вищої ліги Чемпіонату України ГК «Спартак» м. Київ, Мартинюк Любов - 

Гандбольний клуб «Спартак» м. Київ, Мельник Андрій – переможець та призер 



Чемпіонату України серед юнаків, виступав у складі Гандбольного клубу «ЦСКА» м. 

Київ, Лещенков Микола – переможець та призер Чемпіонату України серед юнаків, 

призер Чемпіонату України у складі команди Вищої ліги «ЦСКА» м. Київ, на даний 

час виступає за команду, яка представляє буковинський край у першій лізі Чемпіонату 

України - «Буковина» м. Герца, Лещенков Володимир – переможець та призер 

Чемпіонату України серед юнаків, призер Чемпіонату України у складі команди Вищої 

ліги «ЦСКА» м. Київ, на даний час виступає за команду Першої ліги Чемпіонату 

України ТНЕУ м. Тернопіль, Старченко Олександр – Чемпіон Чемпіонату Румунії у 

складі команди HC «ADRIAN PETRA», на разі виступає у Супер Лізі Чемпіонату 

Румунії за гандбольний клуб AHC «DUNAREA CALARASI», Бурденюк Роман – КМС 

України з гандболу, гравець молодіжної збірної та національної команди України, 

переможець та призер Чемпіонату України серед юнаків, срібний призер Чемпіонату 

України Вищої ліги у складі гандбольного клубу «Портовик» м. Южний Одеської обл., 

бронзовий призер Чемпіонату України у складі команди гандбольного клубу «ЦСКА» 

м. Київ, де продовжує виступати і на сьогоднішній день. Команди юнаків та дівчат 

відділення гандболу Заставнівської ДЮСШ та гандбольного клубу «Заставна» 

являються переможцями та призерами Чемпіонату Чернівецької області, срібні 

призери Чемпіонату України серед дівчаток на призи клубу «Стрімкий м»яч», 

переможці та призери міжнародних змагань, бронзові призери Чемпіонату Світу серед 

дитячих клубних команд. 

Стурбованість викликає нинішній стан матеріально-технічної бази гандболу в 

місті. В комунальній власності міста знаходиться ігровий спортивний зал, що потребує 

капітального ремонту покриття та внутрішніх робіт.  

Наявна система розвитку гандболу не відповідає потребам населення. Рівень 

залучення населення до участі у фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових 

заходах за місцем проживання, навчання, роботи та відпочинку недостатній через 

обмежене фінансування. Зазначені недоліки не дають змоги в повному обсязі 

використовувати можливості гандболу, як видовищного виду спорту. 

Виходячи із вищенаведеного, випливає гостра необхідність у зміні програмних 

підходів та визначення нових, пріоритетних напрямків розвитку гандболу, які могли б 

забезпечити ефективне функціонування галузі та її фінансування. 

Міська Програма розвитку гандболу на 2019-2022 роки передбачає шляхи 

об’єднання зусиль органів виконавчої влади місцевого самоврядування, навчальних 

закладів, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у забезпеченні 

сприятливих умов для подальшого розвитку гандболу. 

І. Мета та основні завдання 

Головною метою міської Програми розвитку гандболу на 2019 - 2022 роки (далі 

– Програма) є приведення системи гандболу у відповідність із потребами суспільства 

на основі більш інтенсивного розвитку в сучасних соціально-економічних умовах, 

підвищення рівня змагань і досягнення високих спортивних результатів на 

Всеукраїнських та міжнародних змаганнях. 

Основні завдання Програми: 

- поліпшення стану фізичної підготовленості та зміцнення здоров’я всіх верств 

населення; 

- створення умов для впровадження гандболу у навчально-виховній, соціально-

побутовій та виробничій сферах; 

- підвищення рівня підготовленості гандболістів в дитячо-юнацьких спортивних 

школах, спортивних клубах та секціях; 



- удосконалення структури органів управління гандболу; 

- підвищення ефективності підготовки і вдосконалення кваліфікації тренерських та 

суддівських кадрів; 

- удосконалення системи підготовки збірних команд міста всіх вікових груп для 

участі у змаганнях всіх рівнів; 

-  підвищення ефективності системи проведення змагань з гандболу всіх рівнів; 

- сприяння фізичному розвитку, зміцненню здоров’я, моральній та соціальній 

реабілітації;  

- підтримка осіб з обмеженими фізичними можливостями через заняття гандболом;  

- створення та розвиток клубної мережі гандболу; 

- впровадження нових організаційних форм пропаганди та розвитку гандболу в місті;  

- підвищення рівня нормативно-правового, матеріально-технічного, фінансового, 

медичного та інформаційного забезпечення. 

 

ІІ. Напрямки виконання Програми 

 

1. Фізкультурно-оздоровча та спортивна робота: 

- фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча і спортивна робота у навчальних 

закладах; 

- спорт для всіх верств населення за місцем проживання та у місцях масового 

відпочинку; 

- фізкультурно-оздоровча діяльність у виробничій сфері; 

- фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота серед осіб з обмеженими 

фізичними можливостями. 

2. Розвиток  дитячого, дитячо-юнацького  та резервного гандболу, 

професійного та аматорського гандболу, гандболу ветеранів та осіб з 

обмеженими фізичними можливостями. 

3. Система забезпечення розвитку гандболу: 

- кадрове забезпечення; 

- матеріально-технічне забезпечення; 

- фінансове забезпечення; 

- медичне забезпечення; 

- інформаційно-пропагандистське забезпечення;  

- організаційне та нормативно-правове забезпечення. 

 

ІІІ. Фінансове забезпечення Програми 

 

 Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, які щороку 

передбачаються у міському бюджеті для реалізації Програми, а також за рахунок 

позабюджетних джерел, включаючи власні ресурси організацій фізкультурно-

спортивної спрямованості, вітчизняних та іноземних інвесторів, власні кошти 

громадян України. 

 Обсяги фінансування Програми уточнюються щороку під час складання проекту 

міського бюджету у відповідний рік у межах видатків, передбачених розпорядниками 

бюджетних коштів, відповідальним за виконання завдань і заходів Програми. 

 

 

 



Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми 

 

 

Джерела 

фінансування 

(тис. грн.) 

Обсяг коштів на виконання Програми по 

роках (тис. грн.) 

 

Усього 

витрат 

 

 

 

1 2 3 4 

2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 

Орієнтовний обсяг 

фінансування 

усього,  

в тому числі: 

18000,0 24000,0 30000,0 36000,0 108000,0 

Місцевий бюджет 15000,0 20000,0 25000,0 30000,0 90000,0 

Інші джерела 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0 18000,0 

 

ІV. Очікувані результати виконання Програми 

 

Виконання Програми дасть змогу забезпечити: 

- формування моделі розвитку гандбол на демократичних та гуманістичних засадах 

шляхом об'єднання зусиль заінтересованих державних, громадських, приватних 

організацій та широких верств населення; 

- запровадження доступних, якісних та різноманітних форм оздоровчих, 

реабілітаційних та спортивних послуг для різних груп населення; 

- збільшення кількості населення, яке регулярно використовує гандбол для 

проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя, що 

дозволить суттєво зменшити витрати на лікування захворювань, спричинених низькою 

руховою активністю; 

- побудову повноцінної піраміди розвитку гандболу в місті : від ДЮСШ, спортклубу, 

гандбольного клубу до команди майстрів; 

- створення необхідних умов для розвитку професійного гандболу; 

- удосконалення системи підготовки гандболістів для гідної участі у державних та 

міжнародних змаганнях; 

- підвищення престижності професії тренера та удосконалення системи підготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців гандболу; 

- приведення у відповідність із вимогами спортивних залів; 

- збільшення ресурсного забезпечення розвитку гандболу, залучення позабюджетних 

коштів, формування широкої мережі сучасних спортивних споруд, в тому числі 

площинних. 

 

  

 

 

 

 



 V. Заходи  Програми   

 

Назва напрямку 

діяльності 

Перелік заходів  

Програми 

Термін 

виконання заходу 

та фінансові 

витрати 

Виконавці 

І. Фізкультурно-оздоровча та спортивна робота: 

Фізична 

культура,   

оздоровчо-

спортивна робота 

у сфері освіти, за 

місцем 

проживання, 

місцем роботи 

громадян та  

фізкультурно-

спортивна 

реабілітація 

інвалідів 

1. Створення належних 

умов для 

забезпечення 

фізичного виховання 

і масового спорту в 

навчальних закладах, 

за місцем 

проживання, місцем 

роботи громадян 

2019-2022 роки Заставнівська міська 

рада, Громадська 

організація 

«Гандбольний клуб 

«Заставна», керівники 

закладів освіти, ДЮСШ, 

керівники підприємств, 

організацій та установ 

всіх організаційно-

правових форм та інших 

форм власності 

Організація та 

проведення змагань з 

гандболу за участю 

дітей, підлітків, 

учнівської, 

студентської і 

робітничої молоді, 

аматорів, ветеранів 

спорту  та осіб з 

обмеженими 

фізичними 

можливостями 

(придбання нагород, 

призів, медалей, 

грамот, кубків) 

2019-2022 роки Заставнівська міська 

рада, Громадська 

організація 

«Гандбольний клуб 

«Заставна», керівники 

закладів освіти, ДЮСШ, 

керівники підприємств, 

організацій та установ 

всіх організаційно-

правових форм та інших 

форм власності 
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 2. Сприяння в 

організації та 

відкритті секцій з 

гандболу та 

гандбольних клубів в 

навчальних закладах,  

підприємствах,  

організаціях та 

установах всіх форм 

власності  

2019-2022 роки Заставнівська міська 

рада, Громадська 

організація 

«Гандбольний клуб 

«Заставна», керівники 

закладів освіти, ДЮСШ, 

керівники підприємств, 

організацій та установ 

всіх організаційно-

правових форм та інших 

форм власності 

 



ІІ. Розвиток  дитячого, дитячо-юнацького  та резервного гандболу, професійного та 

аматорського гандболу, гандболу ветеранів та осіб з обмеженими фізичними 

можливостями 

 

Створення 

належних умов 

для розвиту  

дитячого, дитячо-

юнацького  та 

резервного 

гандболу, 

професійного та 

аматорського 

гандболу, 

гандболу 

ветеранів та осіб 

з обмеженими 

фізичними 

можливостями 

 

 

 

1. Співпраця дитячо-

юнацьких спортивних 

шкіл та спортивних 

клубів з дошкільними 

навчальними  та 

загальноосвітніми 

навчальними 

закладами щодо 

відбору обдарованих 

дітей, підлітків для 

набору у відділення 

та секції з гандболу    

2019-2022 роки Заставнівська міська 

рада, Громадська 

організація 

«Гандбольний клуб 

«Заставна», керівники 

навчальних закладів 

освіти, ДЮСШ, 

керівники підприємств, 

організацій та установ 

всіх організаційно-

правових форм та інших 

форм власності 

 

2. Відкриття та 

функціонування в 

загальноосвітніх 

навчальних закладах 

спеціалізованих 

класів гандболу 

2019-2022 роки Заставнівська міська 

рада, Громадська 

організація 

«Гандбольний клуб 

«Заставна», керівники 

навчальних закладів 

освіти, ДЮСШ, 

керівники підприємств, 

організацій та установ 

всіх організаційно-

правових форм та інших 

форм власності 

3. Забезпечення 

багаторічної 

спортивної 

підготовки 

вихованців відділень 

та секцій з гандболу  

спортивних шкіл та 

спортивних клубів на 

всіх етапах 

підготовки: 

початкової; 

попередньої базової; 

спеціальної базової;  

вищої базової 

 

2019-2022 роки Заставнівська міська 

рада, Громадська 

організація 

«Гандбольний клуб 

«Заставна», керівники 

закладів освіти, ДЮСШ 
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інвентарю: 
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2019-2022 роки 



4. Забезпечення 

підготовки та участь 

гандбольних команд 

всіх вікових груп у 

змаганнях обласного 

та Всеукраїнського 

рівнів 
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 Заставнівська міська 

рада, Громадська 

організація 

«Гандбольний клуб 

«Заставна», керівники 

навчальних закладів 

освіти, ДЮСШ 

Заставнівська 

 міська рада 

(оплата відрядних) 
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 5. Забезпечення 

проведення 

спортивно-

оздоровчих заходів 

для дітей та підлітків 

2019-2022 роки Заставнівська міська 

рада, Громадська 

організація 

«Гандбольний клуб 

«Заставна», керівники 

закладів освіти, ДЮСШ 
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ІІІ. Система забезпечення розвитку гандболу 

Кадрове 

забезпечення 

1. Проведення атестації 

тренерів-викладачів 

відділень з гандболу 

спортивних шкіл, 

секцій спортивних 

клубів та підвищення  

вимог до якості їх 

роботи  

2019-2022 роки Заставнівська міська 

рада, Громадська 

організація 

«Гандбольний клуб 

«Заставна», керівники 

закладів освіти, ДЮСШ 

2.  Забезпечення 

проходження 

перепідготовки та 

підвищення 

кваліфікації тренерів-

викладачів відділень з 

гандболу спортивних 

шкіл, секцій 

спортивних клубів  

2019-2022 роки Заставнівська міська 

рада, Громадська 

організація 

«Гандбольний клуб 

«Заставна», керівники 

закладів освіти, ДЮСШ 

3.  Сприяння 

випускникам 

відділень з гандболу 

спортивних шкіл, 

секцій спортивних 

клубів, провідним 

спортсменам  у 

2019-2022 роки Заставнівська міська 

рада, Громадська 

організація 

«Гандбольний клуб 

«Заставна», керівники 

закладів освіти, ДЮСШ, 

керівники підприємств, 



здобутті ними освіти 

у профільних 

навчальних закладах 

фізичної культури і 

спорту та 

забезпечення 

подальшого їх  

працевлаштування за 

фахом 

організацій та установ 

всіх організаційно-

правових форм та інших 

форм власності 

4.  Проведення конкурсу 

«Кращий тренер з 

гандболу»,    

здійснення  аналізу 

роботи тренерів з 

гандболу з 

визначенням їх 

особистого рейтингу 

2019-2022 роки Заставнівська міська 

рада, Громадська 

організація 

«Гандбольний клуб 

«Заставна», керівники 

закладів освіти, ДЮСШ 
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6. Організація та 

проведення семінарів 

з підготовки суддів з 

гандболу з 

присвоєнням їм 

відповідної 

кваліфікаційної 

категорії для 

обслуговування 

міських змагань 

2019-2022 роки Заставнівська міська 

рада, Громадська 

організація 

«Гандбольний клуб 

«Заставна», керівники 

закладів освіти, ДЮСШ 

7. Забезпечення участі 

місцевих суддів з 

гандболу у 

проходженні ними 

курсів та семінарів з 

підвищення 

кваліфікаційної 

суддівської  категорії  

для обслуговування 

міських, обласних та 

Всеукраїнських 

змагань 

2019-2022 роки Заставнівська міська 

рада, Громадська 

організація 

«Гандбольний клуб 

«Заставна», керівники 

закладів освіти, ДЮСШ 

1. Здійснення 

моніторингу 

2019-2022 роки Заставнівська міська 

рада, Громадська 



Матеріально-

технічне 

забезпечення 

технічного стану 

спортивних споруд 

щодо їх готовності до 

проведення змагань з 

гандболу всіх рівнів 

організація 

«Гандбольний клуб 

«Заставна», керівники 

закладів освіти, ДЮСШ 

2. Проведення 

реконструкції та 

модернізації 

гандбольних 

майданчиків з 

урахуванням потреб 

осіб з обмеженими 

фізичними 

можливостями для їх 

безперешкодного 

доступу та 

використання 

2019-2022 роки Власники та 

балансоутримувачі 

спортивних споруд  

(фізкультурно-

спортивних об’єктів) 

 

3. Здійснення  робіт з 

реконструкції,  

ремонту і модернізації 

існуючих 

гандбольних 

майданчиків та 

будівництва і 

облаштування 

сучасних майданчиків 

для ігрових видів 

спорту з штучним 

покриттям та 

тренажерним 

обладнанням з 

загальної фізичної 

підготовки  в 

навчальних закладах,  

підприємствах, 

організаціях та 

установах всіх форм 

власності, за місцем 

проживання та в 

місцях масового 

відпочинку населення 

2019-2022 роки Власники та 

балансоутримувачі 

спортивних споруд  

(фізкультурно-

спортивних об’єктів) 

 



 4. Проектування та  

будівництво 

відкритих спортивних 

майданчиків для 

ігрових видів спорту 

(гандбол, міні-футбол, 

баскетбол, волейбол) 

з штучним покриттям 

та тренажерним 

обладнанням для 

загальної фізичної 

підготовки на 

прилеглій території 

Заставнівської 

гімназії      

2019-2022 роки Заставнівська міська 

рада 

Фінансове 

забезпечення 

1. Передбачати в 

міському бюджеті 

обсяги видатків на 

виконання Програми 

та здійснювати заходи 

щодо залучення в 

установленому 

порядку 

позабюджетних 

коштів на зазначені 

цілі 

2019-2022 роки Заставнівська міська 

рада 

2. Надання часткової 

фінансової підтримки 

Громадській 

організації 

«Гандбольний клуб 

«Заставна» для 

підготовки та участі 

команд всіх вікових 

груп у офіційних 

обласних та 

Всеукраїнських 

змаганнях  

2019-2022 роки Заставнівська міська 

рада, керівники 

підприємств, організацій 

та установ всіх 

організаційно-правових 

форм та інших форм 

власності 

Медичне 

забезпечення 

1.  Забезпечення 

медичного 

обслуговування 

змагань з гандболу 

всіх рівнів 

2019-2022 роки Заставнівська ЦРЛ 



2.  Забезпечення 

проведення 

профілактично-

медичних оглядів 

гравців гандбольних 

команд всіх вікових 

груп  та  здійснення 

контролю за станом 

їх здоров’я  

2019-2022 роки Заставнівська ЦРЛ 

Інформаційно-

пропагандистське 

забезпечення 

1.  Покращення 

інформаційного 

забезпечення та 

рекламування змагань 

з гандболу всіх рівнів  

2019-2022 роки Заставнівська міська 

рада, Громадська 

організація 

«Гандбольний клуб 

«Заставна», керівники 

закладів освіти, ДЮСШ 

2.  Проведення прес-

конференцій щодо 

висвітлення в засобах 

масової інформації 

матеріалів з 

організації і 

проведення змагань та 

результатів участі 

гандбольних команд у 

змаганнях всіх рівнів 

2019-2022 роки Заставнівська міська 

рада, Заставнівська 

районна федерація 

гандболу, гандбольний 

клуб «Заставна», 

керівники закладів 

освіти, ДЮСШ 

Організаційно-

правове 

забезпечення 

1. Взаємодія та співпраця 

Заставнівської міської 

ради та Заставнівської 

районної федерації 

гандболу, 

гандбольним клубом 

«Заставна» щодо 

організації та 

проведення змагань з 

гандболу всіх рівнів   

2019-2022 роки Заставнівська міська 

рада, Громадська 

організація 

«Гандбольний клуб 

«Заставна» 

2. Делегування 

повноважень 

Громадській 

організації 

«Гандбольний клуб 

«Заставна» з розвитку 

гандболу в місті та 

права представляти 

вид спорту в 

Чернівецькій 

обласній  федерації 

гандболу, на обласних 

і Всеукраїнських 

2019-2022 роки Заставнівська міська 

рада, Громадська 

організація 

«Гандбольний клуб 

«Заставна» 



змаганнях  з 

гандболу, права на 

організацію і 

проведення офіційних 

змагань з гандболу  на    

території міста у 

відповідності до 

діючих нормативно-

правових актів 

Центрального органу 

виконавчої влади у 

сфері фізичної 

культури і спорту 

 3. Забезпечення 

громадського порядку 

та громадської 

безпеки,  пожежної 

безпеки, медичного 

обслуговування 

учасників і глядачів 

гандбольних матчів та 

змагань з гандболу 

всіх рівнів, 

додержання 

санітарно-гігієнічних 

норм у відповідності 

до вимог чинних 

нормативно-правових 

актів 

2019-2022 роки Організатори 

гандбольних матчів та 

змагань з гандболу всіх 

рівнів 

 

 

 

 

 

 


