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Про затвердження Програми підтримки
гандбольного клубу "Автомобіліст" на 2007 рік

Розглянувши

проект

Програми

підтримки

Гандбольного

клубу

"Автомобіліст" на 2007 рік, розроблений з метою фінансової підтримки
Гандбольного клубу "Автомобіліст" на 2007 рік та керуючись пунктом 22
eTaтri 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи
рекомендації постійної депутатської комісії з ryманітарних питань, Броварська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму підтримки Гандбольного клубу "Автомобіліст" на
2007 рік Ідалі ПрограмаІ. Ідодаток 11
2. Фінансовому управлінню забезпечити фінансування даної Програми.
3. Начальнику відділу фізичної культури і спорту здійснювати координацію
діяльності за виконанням Програми.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію міської ради з

гуманітарних питань та заступника міського голови Шестопал л.п.

Секретар ради

Сапожко І.В.

М.Бровари
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пОДАННЯ:

IIDчDJIыltкK віддіnу фіЗltчноі

П.l.Jlавер

куnьтуРIІ і спорту

ПОГОДЖЕНО:
I.В.Сапожко

секретар міської ради

3ІІСТ)'І1ІІИК міського roпови

g/~

n.п. Шестопал

r.
•
начальнJtк фінансового управління ~a~~·M. Зеленська

,

начальник юридичного відділу

І.Г. Лавер

начальник відділу з питань ділово,,,,~,,,,,,п ~~-<'-~

голова постійно-діючої депутsfiтrr.сі:іькiRо;"іl~н.,...~2
комісії з гуманітарних питань

000232

А.В. Кривонос

Додаток 1
до рішеННJI міської ради
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ПРОГРАМА

підтримки Гандбольного клубу "Автомобіліст"
на

2007 рік

М. Бровари

2007 рік

3агалыіi ПОЛОЖСІІІІВ

.

~андБОЛЬНИЙ КJIуб "АВТО~ОбіліСТ" був створений рішенням Б ова ськоі
15.08.1989 Р за ""0 230 Р Р
. "',:. ,кеРУIОЧИСЬ

МІСЬКОІ радиР виконавчим
м··
. КОМІТетом
nOC~HOBOIO ади

ІНІСТРІВ СРСР, ВЦСПС, цк ВЛКСМ від 02.08.1988 р. за Н!!

945 Про удоско~алення керування футболом, іншими ігровими видами спорту
та додаткових. МІрах по" упорядкуванню угримання команд і спортсменів з
основних

ВИДІВ

спорту

та

З

метою

подальшого

розвитку

гандболу

в

М. Бро.вар~, з~~чеННIО до регулярних занять фіЗИЧНОIО культурою та спортом
МОЛОДІ та ПІДЛІТКІВ.

Протягом, усіх
цих v років команда
успішно виступає як в чемпіонаті СРСР ,
.
•
DХО~RЧIf ДО П JlТIР~И .наисильНlШИХ команд, так і в чемпіонаті Украіни, завжди

ПОСIДaJОЧИ ПРИЗОВІ МІСЦЯ, В Єврокубках, ДОХОДЯЧИ до ~ фіналу.

В КJIубі виховано багато спортсменок високого КJIacy, в т.ч. призери
Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи, в складі молодіжної збірної
ставали багаторазовими чемпіонками світу.

Але у зв'язку з нестабільною фінансово-економічною ситуацією в Україні
майже припинилось фінансування гандбольного
клубу "Автомобіліст".
Допомога м.

Бровари

дозволила тільки

частково

вирішувати

питання

тренувального процесу, навчально-тренувальних зборів, соціально-економічних
умов, що в свою чергу змусило провідних гравців залишити команду в пошуках
нормальних умов. Команда втратила свої позиції у чемпіонаті України з

гандболу про міжнародні змагання взагалі забули. З 2001 року команд0,
змушена перейти із суперліги до вищої, змінивши назву на "Транспортник БВУФК".

Знизилась зацікавленість молоді до гандболу, набір на відділення ДЮСШ
з гандболу практично припинився. Кращі вихованці БВУФК з гандболу
З8JIИШaJOТЬ м. Бровари у пошуках фінансово ста~ілЬ~ИХ команд.
Клуб є громадською неприбутковою о~ганlзаu.I~. .

.

Звідси випливає гостра потреба у фlнанСОВIИ ПlДТРИМЦІ Гандбольного
клубу "Автомобіліст"

Мета та основні завданнв ПрограМІ.
Мета П ограми - часткове вирішення фінансово - економічних умов

дnя забезпечення Рнавчально-тренувального процесу, розвиток та участь у
о бласних, всеукрatнських та Мlжнародн

•·

.
их змаганнях команди "Транспортник
. БВУфк". Популяризація жіночого гандболу в М. Бровари. Залучення МОЛОДІ до

фізичної культури і спорт через пропаганду гандболу.

ОСНОВНИМИ завдаННВМI. ПрограМІ. Є;

- збереженНJI команди "ТранспортниК - БВУФК",
•
•
ВИСОКИХ мор8JIЬНИХ якостей, та Пlдвищення
- Ф ормування у спортсмеНІВ
їхнього професійного рівня;.
значення фізичної культури та
- пропаганда оздоровчого та COUI8JIbHoro
спорту;

- формування у •людей здорового
- ЗВJIучення МОЛОДІ до занять фізичною

спо б
со у жи1ТЯ·
ль
.'

БВУФК, кпуби, спортивні організації та ін:. ~рою І спортом через ДІОСШ,

- сприяння загальній підтримці
рівня вітчизн' ян ого гаllДболу.
•
.
Фlllансове забезпечеllllЯ
ФІнансування
програми здіЙСНIОЄТЬСЯ за рахун ОК КОШТІВ,
. ЯКІ
.
.

передбачаються в МІСЬКОМУ бюджеті для фінансової підтримки Гандбольного
клубу "Автомобіліст"

1182007 рік на наступні цілі:
- навчально - тренувальні збори;
- оренда приміщення та комунальні платежі·
'
- видатки на ВІдрядження;
- харчування ~портсм~нок, тренерського складу та обслуговуючого персоналу

.

на час учаСТІ у чеМПlонатах, першостях, кубках і т.д.;

-

оплата роботи суддівської бригади під час домашніх турів чемпіонату
України;

-

інформаційне та програмне забезпечення;

оплата Федерації гандболу У країни заявочного внеску та отримання ліцензій
спортсменам та тренерам Гандбольного клубу "Автомобіліст";

-

придбання спортивної форми та інвентаря.

Реалізація Програми здійснюється за такими напрямаМII:

1.

Підготовка резерву для команди "Транспортник

2.

гандболісток - учениць Броварського вищого училища фізичної культури.
Підготовка спортсменів ДЛЯ усіх збірних команд: основної, молодіжної,

-

БВУФК"

з юних

юніорської.

3. Матеріально - технічне, договірно - правове та фінансово - економічне
забезпечеННJI членів команди та її керівництва.
4. СПРИJIННJI відбору та навчально-тренувального

s.

процесу

відділення

гандболу ДЮСШ.

Фізкультурно - оздоровча робота з населенНJIМ.

Очікувані результати виконання ПрограМII:
ВиконанНJI програми дасть можливість:

-

збереrrи тренерсько-викладацький склад;
забезпечити якіснішу підготовку спортс.мено~ ком~ди;

•
- посісти не нижче третього місця у чеМПІонаТІ УКР~ІНИ з гандб?Лу, .
долучити у відділенНJI гандболу ДЮСШ на 20% БІЛьше юнакІВ та ДІвчаток;
- покращити підготовку спортивного резерву.
Організація і контроль за Вllконанням Програми .
Координацію діяпьностj та контроль за виконанням Прогр~и. ПІ~им~
ГЯUn'бо
б "АВТО,мо,
~''''б'ІЛ· І·СТ;' ,на 2007.. рік покладаєrься на ВІДДІЛ фІЗИЧНОI
-~ льного кпу У
КУЛЬТУРИ і спорту Броварсь'коі міської paд~::

Секретарради
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Сanожко І.В.

