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Про затвердження програми фізичної
культури і спорту на 2017-2020 роки

Розглянувши пропозиції районної державної адміністрації, відповідно до
статей 43, 44 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою
реалізації державної політики в галузі фізичної культури та спорту районна рада
вирішила:
1.Затвердити програму фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки
(додається).
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
голови державної адміністрації Русина В.П. та постійну комісію районної ради
з питань освіти, культури, молоді, спорту, охорони здоров’я та соціального
захисту населення.

Голова ради

М.Ливч

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
20.12.2016 р. №____

Програма
розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2020 роки
1. Загальні положення
Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017 - 2020 роки (далі –
програма) розроблена відповідно до Законів України „Про фізичну культуру і
спорт”, „Про місцеві державні адміністрації”, на виконання указів Президента
України від 21 липня 2008 року № 640/2008 „Про пріоритети розвитку фізичної
культури і спорту в Україні” та від 23 червня 2009 року № 478/2009 „Про деякі
заходи щодо вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у
навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні”,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року № 1320-р
„Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку
фізичної культури і спорту на період до 2020 року”.
Паспорт програми наведено у додатку 1 до програми.
2. Визначення проблеми,
на розв’язання якої спрямовано програму
Останнім часом, загальний стан сфери фізичної культури і спорту, стан
фізичної активності і способу життя дітей та молоді характеризується певними
чинниками, основними серед яких є:
відсутність сформованих сталих традицій та мотивацій щодо фізичного
виховання і масового спорту, як важливого чинника фізичного та соціального
благополуччя, поліпшення стану здоров’я, ведення здорового способу життя і
подовження його тривалості;
погіршення стану здоров’я населення з різко прогресуючими хронічними
хворобами, які є наслідком ведення пассивного, малорухливого способу життя,
зловживання шкідливими звичками призводить до зменшення кількості осіб, які
можуть бути залучені до спорту вищих досягнень, зокрема спроможних
тренуватися, витримуючи значні фізичні навантаження та досягати високих
спортивних результатів;
збільшення кількості осіб, які віднесені за станом здоров’я до спеціальної
медичної групи, обумовлює відповідне зменшення кількості залучених дітей і
молоді до занять в дитячо-юнацьких спортивних школах;
зменшення кількості інструкторів-методистів з фізичної культури,
особливо за місцем роботи громадян та у сільській місцевості.
Основні причини виникнення проблем, пов’язаних із кризовою ситуацією у
сфері фізичної культури і спорту, характеризуються:
невідповідністю потребам населення послуг, що надаються суб’єктами та
засобами фізичної культури і спорту за місцем проживання, роботи громадян, та
в місцях масового відпочинку населення, у тому числі в сільській місцевості;

неналежним рівнем ресурсного забезпечення дитячо-юнацького та
резервного спорту;
відсутністю ефективної системи контролю щодо дотримання нормативних
вимог стосовно забезпечення населення соціальними об’єктами фізкультурнооздоровчої та спортивної інфраструктури, особливо при зведенні нових
квартальних забудов;
неналежністю рівня пропаганди в засобах масової інформації та просвіти
населення щодо усвідомлення цінності здоров’я, відповідального ставлення
батьків до виховання своїх дітей та не сформованістю ефективної системи
стимулювання населення для збереження свого здоров’я;
невисокою престижністю професій у сфері фізичної культури і спорту,
низький рівень матеріального заохочення працівників бюджетного сектору цієї
сфери;
недостатнім рівнем охоплення та медичного забезпечення осіб, що
займаються фізичною культурою і спортом;
відсутністю дієвого механізму інвестування у розвиток і популяризацію
масового спорту.
3. Визначення мети програми
Основними завданнями програми є створення та вдосконалення
необхідних умов для подальшого розвитку фізичної культури і спорту в районі з
метою:
зміцнення здоров’я населення, підвищення продуктивності навчання і праці
засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту;
створення умов для розвитку регулярної рухової активності різних верств
населення для зміцнення здоров’я, сприяння підвищенню фізичної підготовки
населення всіх вікових категорій, організації змістовного дозвілля,
профілактики правопорушень, шкідливих звичок тощо;
розвитку різних видів спорту, вдосконалення системи підготовки
спортивного резерву, збірних команд району та кандидатів до обласних збірних
команд;
забезпечення пріоритетного розвитку традиційних для
району видів
спорту;
збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, вдосконалення всіх
напрямів забезпечення фізкультурно-спортивної діяльності.
4. Головні напрями та заходи реалізації програми
Головними напрямами реалізації програми є:
фізичне виховання та проведення фізкультурно-оздоровчої і спортивномасової роботи в навчально-виховній сфері;
масовий спорт за місцем проживання та в місцях відпочинку громадян;
проведення фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення;
фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність у виробничій сфері;
реабілітаційна, фізкультурно-оздоровча та спортивна робота серед
інвалідів;

сприяння діяльності фізкультурних та спортивних громадських
організацій будь-яких форм власності;
розвиток дитячо-юнацького спорту;
сприяння розвиткові різних видів спорту, вдосконалення системи
підготовки спортивного резерву, забезпечення пріоритетного розвитку
традиційних для району видів спорту;
проведення оздоровчої роботи серед учнівської молоді, сімейного
відпочинку, спортивних заходів серед інвалідів та людей похилого віку;
сприяння підвищенню фізичної підготовки призовної та допризовної
молоді.
Заходи реалізації програми наведено в додатку 2 до програми.
5. Фінансове забезпечення програми
Фінансування виконання заходів програми здійснюватиметься за рахунок
районного та інших місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених
законодавством.
Загальний обсяг фінансування програми складає 800 тис. гривень, в тому
числі з районного бюджету за роками складає : 2017 - 150,0 тис. гривень, 2018 180,0 тис. гривень, 2019 - 220,0 тис.гривень, 2020 - 250,0 тис. гривень.
6. Очікувані результати реалізації програми
Виконання програми дасть можливість:
забезпечити ефективність фізичного виховання і спорту у навчальних
закладах, за місцем роботи, проживання та у місцях масового відпочинку
населення;
забезпечити розвиток олімпійських та неолімпійських видів спорту;
збільшити чисельність населення, залученого до фізкультурно-оздоровчої
та спортивно-масової діяльності;
зменшити середню кількість днів тимчасової непрацездатності населення
через хворобу;
поліпшити стан фізичної культури та фізичного виховання у закладах
освіти;
поліпшити рівень фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи
у соціально-побутовій сфері, серед сільського населення, ветеранів, людей з
особливими потребами;
підвищити рівень та якість забезпечення населення спортивними
спорудами;
збільшити охоплення школярів заняттями у спортивних школах,
удосконалити підготовку спортивного резерву та спортсменів вищих розрядів,
поліпшити результати виступів членів збірних команд району в обласних,
всеукраїнських та міжнародних змаганнях;
удосконалити систему підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, їх
працевлаштування;
розбудови спортивної інфраструктури у тому числі будівництва та
модернізації спортивних споруд, із залученням коштів інвесторів;

збільшити фінансування галузі з бюджетів;
надання якісних фізкультурно-спортивних послуг.
7. Координація та контроль за ходом виконання програми
Контроль за реалізацією програми та цільовим використанням бюджетних
коштів здійснює сектор молоді та спорту райдержадміністрації та щороку звітує
про стан її виконання районній державній адміністрації та управлінню у
справах молоді та спорту облдержадміністрації.
Фінансове забезпечення реалізації заходів здійснюється через
райдержадміністрацію.

Додаток 1
до програми
ПАСПОРТ
програми розвитку фізичної культури і спорту
на 2017-2020 роки
Ініціатор розроблення Свалявська районна державна адміністрація
програми
2. Підстава для
Закони України „Про фізичну культуру і спорт”, „Про місцеві
розроблення програми державні адміністрації”, „Про місцеве самоврядування в
Україні”, укази Президента України від 21 липня 2008 року №
640/2008 „Про пріоритети розвитку фізичної культури і
спорту в Україні”, від 23 червня 2009 року № 478/2009 „Про
деякі заходи щодо вдосконалення системи фізичного
виховання дітей та молоді у навчальних закладах і розвитку
дитячо-юнацького спорту в Україні”, постанова Верховної
Ради України 19.10.2016 № 1695-VIII, „Про забезпечення
сталого розвитку сфери фізичної культури і спорту в Україні
в умовах децентралізації влади”, розпорядження Кабінету
Міністрів України від 9 грудня 2015 року № 1320-р „Про
схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми
розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року”,
програма розвитку фізичної культури і спорту в
Закарпатській області на період до 2020 року, схвалена
розпорядженням голови облдержадміністрації 28.11.2016 №
589
3. Розробник програми
Сектор молоді та спорту райдержадміністрації
1.

4.
5.

Відповідальний
виконавець програми
Учасники програми

6.

Цільова соціальна
група населення, на
задоволення якої
спрямовано
реалізацію програми

7.

Термін реалізації
програми
Перелік місцевих
бюджетів, що беруть
участь у виконанні
програми
Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для
реалізації програми

8.

9.

Сектор молоді та спорту райдержадміністрації
Сектор молоді та спорту, відділ освіти, відділ охорони
здоров’я райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад
Широкий загал населення району. Пріоритетні фокусні групи
за розділами: діти, підлітки та молодь у сфері освіти, за
місцем проживання; окремі категорії громадян з особливими
потребами, населення задіяне на виробництві, сільське
населення; вихованці дитячо-юнацької спортивної школи,
тренери та судді з видів спорту, ветерани спорту; спортсмени
резервного спорту, спорту вищих досягнень
2017 − 2020 роки
районний, обласний бюджети, інші залучені кошти

Забезпечення виконання програми здійснюється за рахунок
коштів обласного, районного бюджетів та інших джерел, не
заборонених чинним законо-давством. Орієнтовний обся
фінансування програми з районного бюджету становить
800,0 тисяч гривень

Додаток 2
до програми
Заходи
щодо реалізації програми розвитку фізичної культури і спорту
на 2017-2020 роки
1.Здійснення практичних заходів щодо належного забезпечення фізичного
виховання і масового спорту в загальноосвітніх школах та навчальних закладах
в обсягах визначених нормативами та державними соціальними стандартами у
сфері фізичної культури і спорту.
Відділ освіти райдержадміністрації,
сектор молоді та спорту райдержаадміністрації
2017-2020 роки
2.Здійснення у навчальних закладах району заходів контролю за станом
фізичного розвитку та здоров’я вихованців, учнів та студентів
Відділ освіти райдержадміністрації,
сектор молоді та спорту райдержаадміністрації
2017-2020 роки
3.Залучення до занять фізичною культурою і спортом на пільгових умовах
дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей, а
також дітей, які проживають у сільських населених пунктах.
Відділ освіти райдержадміністрації,
сектор молоді та спорту райдержаадміністрації
2017-2020 роки
4.Створення умов для підвищення фізичної підготовленості призовної молоді
для проходження служби у Збройних силах України, інших військових
формуваннях та здійснення організаційних заходів з проведення районних
спартакіад допризовної молоді.
Відділ освіти райдержадміністрації,
сектор молоді та спорту райдержаадміністрації спільно з військкоматом
2017-2020 роки
5.Створення належних умов для забезпечення фізичного виховання і
масового спорту в закладах освіти в обсязі не менше 5-6 годин рухової активності
на тиждень, у тому числі для дітей-інвалідів.
Відділ освіти райдержадміністрації
2017-2020 роки

6.Забезпечення подальшого охоплення
працівників
різних
галузей
економіки
масовим спортом шляхом проведення районних
галузевих
спартакіад.
Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми місцевих
рад спільно з фізкультурно-спортивними товариствами
2017-2020 роки
7.Сприяння утворенню, функціонуванню та розширенню мережі
фізкультурно-спортивних клубів різних форм власності у сільських населених
пунктах.
Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми місцевих
рад
2017-2020 роки
8.Забезпечення розширення мережі дитячо-юнацької спортивної школи, її
відділень, філій у сільській місцевості.
Відділо світи райдержадміністрації,
сектор молоді та спорту райдержадміністрації
2017-2020 роки
9.Здійснення організаційних заходів щодо підготовки та відзначення 55річчя заснування дитячо-юнацької спортивної школи.
Відділ освіти райдержадміністрації,
сектор молоді та спорту райдержадміністрації
2020 рік
10.Сприяння у наданні на пільгових умовах спортивних споруд для
фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів, обладнання
цих споруд спеціальним інвентарем.
Відділ освіти райдержадміністрації,
сектор молоді та спорту райдержадміністрації
2017-2020 роки
11.Забезпечення
виплати
стипендій
талановитим
перспективним
спортсменам району.
Відділ освіти райдержадміністрації,
сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми місцевих
рад
2017-2020 роки

12.Здійснення організаційних заходів щодо проведення районних
багатоступеневих спортивних ігор ветеранів та зльотів ветеранів спорту.
Сектор молоді та спорту райдержадміністрації
2017-2020 роки
13.Забезпечення діяльності та зміцнення матеріально-технічної бази і
кадрового потенціалу, кабінетів спортивної медицини і лікувальної фізкультури
при райлікарні.
Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації
2017-2020 роки
14.Сприяння здійсненню міжнародних спортивних зв’язків, проведенню
змагань, турнірів, матчів на рівні місцевих організацій, клубів, спортивних
шкіл.
Відділ освіти райдержадміністрації,
сектор молоді та спорту райдержадміністрації
2017-2020 роки
15.Забезпечення запровадження у навчальних закладах системи контролю за
станом фізичного розвитку та здоров’я вихованців, учнів.
Відділ освіти райдержадміністрації
2017-2020 роки
16.Проведення навчальної та позакласної фізкультурно-оздоровчої і
спортивної роботи, орієнтованої на створення фізкультурно-оздоровчих та
спортивних клубів, спеціалізованих спортивних класів, груп у навчальних
закладах.
Відділ освіти райдержадміністрації,
сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад
2017 – 2020 роки
17.Надання підтримки учнівським і студентським спілкам фізкуль-турноспортивної спрямованості для здійснення заходів із розвитку фізичної культури та
спорту в навчальних закладах.
Відділ освіти райдержадміністрації,
сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми місцевих
рад
2017-2020 роки
18.Здійснення організаційних заходів щодо проведення у навчальновиховних закладах системи багатоступеневих спортивно-масових заходів,
починаючи з низових ланок.

Відділ освіти райдержадміністрації,
сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми місцевих
рад
2017-2020 роки
19.Впровадження
сімейного дозвілля.

систематичних заходів

щодо організації

активного

Відділ освіти райдержадміністрації,
сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми місцевих
рад
2017-2020 роки
20.Здійснення необхідних заходів щодо забезпечення умов для організації
навчання плаванню у місцях масового відпочинку населення та в оздоровчих
таборах.
Відділ освіти райдержадміністрації,
сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми місцевих
рад
2017-2020 роки
21.Сприяння формуванню та діяльності мережі спортивних клубів різних
організаційно-правових форм власності для інвалідів.
Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми місцевих
рад
2017-2020 роки
22.Проведення на базі оздоровчих дитячих таборів спеціалізованих змін для
учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл з метою продовження навчальнотренувальної роботи під час шкільних канікул.
Відділ освіти райдержадміністрації,
сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми місцевих
рад
2017-2020 роки
23.Здійснення заходів щодо розширення переліку та збільшення обсягів
надання платних послуг бюджетними установами та закладами фізичної
культури і спорту.
Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми місцевих
рад
2017-2020 роки

24.Фінансова
підтримка
спортивних
(футбольних,
волейбольних,
баскетбольних, інших
видів спорту) клубів та громадських організацій
фізкультурно-спортивної спрямованості.
Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми місцевих
рад
2017-2020 роки
25.Забезпечення підготовки та участі команд майстрів з ігрових видів
спорту (у тому числі районних клубних команд із видів спорту ) у спортивних
змаганнях вищого рівня, передбачивши їх належне забезпечення спортивною
формою та інвентарем.
Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми місцевих
рад
2017-2020 роки
26.Забезпечення щорічного проведення урочистих заходів з відзначення
грошовими нагородами кращих спортсменів району – переможців та призерів
районних, обласних та Всеукраїнських змагань.
Сектор молоді та спорту райдержадміністрації
2017-2020 роки

27.Фінансова підтримка для здійснення організаційних заходів для
облаштування катків та місць для гри в хокей з шайбою на футбольних
полях, майданчиках та парках відпочинку у зимовий період.
Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми місцевих
рад
2017-2020 роки
28.Придбання спеціального спортивного обладнання та устаткування для
проведення спортивних змагань різного рівня з пріоритетних видів спорту.
Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми місцевих
рад
2017-2020 роки
29.Запровадження дієвого механізму контролю щодо проектування та
зведення об’єктів соціальної інфраструктури (спортивно-оздоровчих споруд) при
проектуванні й забудові населених пунктів, спорудженні промислових
підприємств, навчальних закладів усіх типів відповідно до діючого законодавства.
Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми місцевих
рад

2017-2020 роки
30.Залучення видатних вітчизняних спортсменів, спортсменів-інвалідів,
ветеранів спорту, громадських організацій, роботодавців, державних та
громадських діячів та митців до участі у масових фізкультурно-спортивних
заходах.
Сектор молоді та спорту райдержадміністрації
2017-2020 роки
31.Висвітлення у засобах масової інформації визначних спортивних подій з
різних видів спорту, проблемних питань, досягнень фізкультурно-спортивного
руху та вищих спортивних досягнень спортсменів району.
Сектор молоді та спорту райдержадміністрації
2017-2020 роки

