МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ВОСЬМА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
від 28 жовтня 2016 року

РІШЕННЯ

№ 113

м. Мала Виска

Про затвердження районної цільової
соціальної програми розвитку фізичної
культури та спорту на 2017-2021 роки
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” та розглянувши поданий районною державною
адміністрацією проект районної цільової соціальної програми розвитку фізичної
культури та спорту на 2017-2021 роки,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну цільову соціальну програму розвитку фізичної культури та
спорту на 2017-2021 роки (далі – Програма ), що додається.
2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання показників Програми
та програмних заходів відповідно до встановлених термінів.
3. Зняти з контролю рішення районної ради від 23 грудня 2011 року №139 «Про
затвердження районної цільової соціальної Програми розвитку фізичної культури та
спорту на 2012 – 2016 роки».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з соціальних і гуманітарних питань.

Голова районної ради

С.Сосновська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Маловисківської
районної ради
28 жовтня 2016 № 113

РАЙОННА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
розвитку фізичної культури і спорту
на 2017-2021 роки

І. Вступ
Районна цільова соціальн Програма розвитку фізичної культури і спорту на 20172021 роки розроблена на виконання законів України «Про фізичну культуру і спорт» та
«Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та інших
законодавчих актів України” і спрямована на створення умов для організації та
проведення фізкультурно-оздоровчих заходів в закладах освіти, за місцем роботи,
проживання та відпочинку населення, виявлення, розвитку та підтримки кращих
спортсменів. Особлива увага буде приділятися cтворенню умов для забезпечення
оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров»я, з
урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного. Мета
Програми: підтримка молоді та різних верств населення району щодо розвитку
фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей.
Заходи Програми спрямовані на створення та поліпшення правових, фінансових,
організаційних, соціально-економічних основ діяльності у сфері фізичної культури і
спорту та регулюють найбільш важливі суспільні відносини у створенні умов для
розвитку фізичної культури і спорту, як важливої складової здорового способу життя та
зміцнення здоров’я жителів району.
2. Основні завдання та напрямки Програми
Основними завданнями та напрямками Програми є:
- cтворення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп
населення для зміцнення здоров»я, з урахуванням інтересів, здібностей та
індивідуальних особливостей кожного;
- створення умов для підвищення рівня фізичної підготовки молоді для
проходження служби у Збройних Силах, інших військових формуваннях та
правоохоронних органах;
- забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної
культури та спорту;
- забезпечення відбору осіб, які мають високий рівень підготовленості та здатні
під час проведення спортивних заходів витримувати значні фізичні та психологічні
навантаження, для подальшого залучення їх до резервного спорту;
- підтримка та розвиток олімпійського, не олімпійського, паралімпійського та
дефлімпійського руху;
- розбудова спортивної інфраструктури;
- надання якісних фізкультурно-спортивних послуг;
- пропаганда здорового способу життя.
3. Стан розвитку фізичної культури і спорту в районі та основні проблеми галузі
Відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, спільно з районною
організацією ВФСТ “Колос”, у співпраці з виконкомами селищної та сільських рад і
керівниками підприємств, установ та організацій протягом 2011-2016 років було
організовано і проведено більше 100 заходів серед команд підприємств, установ,
організацій, фізкультурно-спортивних клубів міської, селищної та сільських рад.
Особливо популярними серед жителів району за звітний період були змагання з
футболу, футзалу, волейболу, настільного тенісу, легкої атлетики, дзюдо, шахів та
шашок. Серед учнів - змагання допризовної молоді та на призи клубу «Шкіряний м»яч».
В середньому щороку у районних змаганнях беруть участь 2025 осіб.
Було проведено спортивно-масові заходи, присвячені :

- державним святам: Дню Конституції України, Дню незалежності України (шахи,
футбол);
- героїчним датам: Дню визволення міста Мала Виска та району від німецькофашистських загарбників (волейбол), Дню Перемоги та Дню визволення України
(футбол);
- галузевому святу - Дню фізичної культури та спорту (футбол, шашки).
Проведено заходи патріотичного спрямування для учнівської та допризовної
молоді, з метою вшанування земляків - учасників АТО.
Своїх учасників та прихильників має щорічний чемпіонат та кубок району з
футболу, в яких беруть участь команди із таких територій: смт Смоліне, с.Мануйлівка,
с.Оникієве, с.Злинка, с.Велика Виска та інші.
Переможці районних змагань направлялися на обласні змагання. Так, протягом
2012-2016 років юні спортсмени на обласних змаганнях з дзюдо та легкої атлетики
посідають 1-3 місця. Спортсмени Маловисківського району входили до складу збірних
команд області на чемпіонатах України та Всеукраїнських турнірах. Взято участь у
обласних змаганнях з футболу, футзалу та настільного тенісу. Серед обласних
переможців та призерів також команда спортсменів села Оникієве, які у 2012 та у 2014
роках представляли область на всеукраїнських змаганнях.
Філіали Маловисківської РДЮСШ, де навчається більше 300 дітей, функціонують
на базі сільських загальноосвітніх шкіл, зокрема: Мар»янівської, Оникіївської,
Плетеноташлицької та Смолінського НВО. За 5 останніх років відкрито функціонування
2 відділень районної спортивної школи на базі Злинської ЗШ№1 І-ІІІ ступенів та
Хмелівської ЗШ І-ІІІ ступенів.
Основними проблемами галузі є відсутність потрібної кількості спортивного
обладнання. У загальноосвітніх навчальних закладах району організовано рух щодо
ремонту та відновлення пришкільних спортивних майданчиків, Така робота проводиться
щороку за рахунок коштів батьків і спонсорів. Визначено споруди, які потребують
значних капіталовкладень.
Проблемним в районі є, як кадрове забезпечення сільських рад фахівцем з питань
фізичної культури та спорту, так і введення 0,5 ставки посади фахівця з питань фізичної
культури та спорту на підприємствах.
1. Фінансове забезпечення виконання Програми
Фінансування виконання заходів Програми буде здійснюватися у межах коштів,
що передбачатимуться у відповідних бюджетах на програми і заходи з розвитку
фізичної культури і спорту, а також із залученням інших джерел, не заборонених
чинним законодавством України.
Обсяги бюджетних асигнувань будуть визначатися, виходячи з необхідності
забезпечення виконання у відповідних роках конкретних заходів програми , орієнтовних
витрат на їх реалізацію.
Планується, що із загальної суми коштів на виконання заходів Програми (4809,2
тис.грн.), 3073,2 тис.грн. буде використано на фінансування видатків на утримання,
навчально-спортивну роботу та облаштування необхідним обладнанням та інвентарем
Маловисківської РДЮСШ (у середньому 614,6 тис.грн. на рік),150 тис.грн. на підтримку
сільського спорту, 72 тис.грн. - кошти підприємств, установ та організацій (сільських
рад), 854 тис.грн. - кошти відділу освіти,молоді та спорту райдержадміністрації (без
КФК 130102), позабюджетні кошти - 348 тис.грн.

Роки

Загальна сума коштів

2017
2018
2019
2020
2021
Всього

777 тис.грн.
869 тис.грн.
973,3 тис.грн.
1063,6 тис.грн.
1126,3 тис.грн.
4809,2 тис.грн.

Кошти на навчальнотренувальні збори,
змагання (КФК130102)
60,5 тис. грн;.
64,5 тис.грн.;
67,0 тис.грн.;
71,0 тис,грн.;
76,0 тис.грн.;
339,0 тис.грн.

2. Очікувані результати
Виконання Програми дасть можливість:
- залучити більшу кількість різних верств населення , в першу чергу сільського,
до занять фізичною культурою та спортом;
- сприяти підтримці ветеранів спорту та залучити їх до роботи з молоддю щодо
пропаганди здорового способу життя;
- визначати відповідальних працівників, які б здійснювали фізкультурнооздоровчу діяльність серед сільського населення та працівників агропромислового
комплексу;
- залучати інвалідів до спортивно-масових заходів;
- охопити дітей та підлітків
систематичними фізкультурно-оздоровчими
заняттями;
- здійснювати підготовку допризовної молоді до служби у Збройних Силах
України;
- покращити показники роботи РДЮСШ щодо залучення дітей сільської
місцевості до занять спортом;
- забезпечити спортсменів і тренерів заходами відпочинку;
- сприяти розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту.
3. Контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням даної Програми покладається на відділ освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації, який несе відповідальність за виконання і кінцеві
результати Програми, раціональне використання фінансових ресурсів, визначає форми і
методи координації виконання Програми.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

В.Крило

Додаток 1
до районної цільової соціальної Програми
розвитку фізичної кульутри і спорту
на 2017-2021 роки

ПАСПОРТ
районної цільової соціальної Програми розвитку фізичної кульутри і спорту на 2017-2021роки
(назва Програми)
Рішення Маловисківської районної ради
1.
Програма затверджена:
від
2016 року №
Відділ освіти, молоді та спорту
2.
Ініціатор розроблення Програми
Маловисківської райдержадміністрації
15 вересня 2016 р.№ 306-р “Про розробку
3.
Дата, номер і назва розпорядження голови
райдержадміністрації про розроблення Програми проекту районної цільової програми
розвитку фізичної культури і спорту на
2017-2021 роки”
Відділ освіти, молоді та спорту
4.
Розробник Програми
Маловисківської райдержадміністрації
5.
Співрозробники Програми
Відділ освіти, молоді та спорту
6.
Відповідальний виконавець Програми
Маловисківської райдержадміністрації
Відділ освіти, молоді та спорту
7.
Учасники Програми
Маловисківської райдержадміністрації,
районна організація ВФСТ “Колос”,
районна ДЮСШ, селищна, сільські ради
2017-2021 роки
8.
Терміни реалізації Програми
Етапи виконання програми (для довгострокових
8.1.
програм)
9.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у
виконанні Програми (для комплексних програм)

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних
для реалізації Програми, усього,
у тому числі:
кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
кошти районного бюджету
кошти міського, селищного та сільських
бюджетів
кошти не бюджетних джерел
Основні джерела фінансування Програми

11.

Районний бюджет, бюджети сільських рад,
кошти небюджетних джерел
4809,2тис.грн.

4397,3
72
348
Районний бюджет

Додаток 2
до районної цільової соціальної Програми
розвитку фізичної кульутри і спорту
на 2017-2021 роки
Ресурсне забезпечення районної цільової соціальної Програми
_розвитку фізичної культури і спорту

2018 рік

2019 рік

2020рік

2

3

4

5

6

Усього
витрат на
виконання
Програми,
тис.грн.
7

777

869

973.3

1063.6

1126. 3

4809.2

721

813

893,3

953.6

1016. 3

4397.2

24

24

24

72

56

86

86

340

Обсяг коштів,
який пропонується залучити
2017 рік
на виконання Програми,
тис.грн.
1
Обсяг
ресурсів,
тис.грн.
у тому числі:
державний бюджет

усього

Етапи виконання Програми
2021рік

обласний бюджет
районний бюджет
селищний та сільські
бюджети
кошти не бюджетних джерел
Примітка:
1.
2.

56

56

У випадку, якщо програма виконується в один етап графи 5,6 не заповнюються.
Розраховані обсяги фінансування програми повинні відповідати обсягам коштів на виконання
заходів програми, визначених у графі 7 додатка 4 до Порядку.

Додаток 3
до районної цільової соціальної Програми
розвитку фізичної кульутри і спорту
на 2017-2021 роки
Напрями реалізації та заходи районної цільової соціальної Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки
№
з/п

1
1.

Назва
напрямку
реалізації
(пріоритетні
завдання
2
Створення
умов для
забезпечення
оптимальної
рухової
активності
різних груп
населення
для
зміцнення
здоров»я, з
урахування
м інтересів,
здібностей
та
індивідуаль
них
особливостей кожного

Перелік заходів Програми

Термін
викона
ння
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис.грн. , у тому числі за роками
усього 2017
2018
2019
2020
2021

Очікуваний результат

3
Провести
масові фізкультурноспортивні заходи серед різних
верств населення, в т.ч.
сільського;
забезпечити участь збірних
команд у обласних змаганнях,
врахувавши в т.ч. і
перерахування членського
внеску

4
2017
2018
2019
2020
2021

5
Відділ освіти ,
молоді та спорту
РДА

6
Місцевий
бюджет

7
224,0

8
44,0

9
45,0

10
45,0

11
45

12
45

13
Залучення більшої кількості
різних верств населення, в
першу чергу, сільського , до
занять фізичною культурою та
спортом.

Провести
спортивно-масові та
фізкультурно-оздоровчі
заходи серед ветеранів
фізичної культури і спорту.
забезпечити участь збірних
команд у обласних змаганнях

2017
2018
2019
2020
2021

Відділ освіти ,
молоді та спорту
РДА

Місцевий
бюджет

20,0

3

4

4

4

5

Залучення ветеранів спорту до
роботи з молоддю щодо
пропаганди здорового способу
життя

Сприяти
введенню до штатного
розпису підприємств ,
установ, організацій
інструкторів з фізичної
культури

20172021

Відділ освіти ,
молоді та спорту
РДА спільно з
керівниками
підприємств,
установ, організацій

Кошти
підприємств
,установ,
організацій

72,0

-

-

24,0

24,0

24,0

Визначення відповідальних
працівників, які б здійснювали
фізкультурно-оздоровчу
діяльність серед сільського
населення та працівників
агропромислового комплексу

Провести
фізкультурно-оздоровчі та
спортивні заходи серед
інвалідів

2017
2018
2019
2020
2021
2017
2018
2019
2020
2021

Відділ освіти ,
молоді та спорту
РДА

Місцевий
бюджет

3,0

-

-

1,0

1,0

1,0

Залучення інвалідів до
спортивно-масових заходів

Відділ освіти ,
молоді та спорту
РДА

Місцевий
бюджет

850,0

150,0

170,0

170,0

170,0

190,0

Охоплення дітей та підлітків
систематичними фізкультурнооздоровчими заняттями,
забезпечення рухової
активності учнів на
достатньому рівні

Проводити заходи щодо
патріотичного виховання
молоді, її профорієнтації та
фізичної підготовки для
проходження служби у
Збройних Силах України ,
інших військових
формуваннях та
правоохоронних органах.
Щорічно проводити
спартакіаду допризовної
молоді.
Забезпечити загальноосвітні
навчальні заклади спортивним
обладнанням та інвентарем

2017
2018
2019
2020
2021

Відділ освіти ,
молоді та спорту
РДА

Місцевий
бюджет

20,0

3

4

4

4

5

Охоплення дітей та підлітків
систематичними фізкультурнооздоровчими заняттями,
підготовка до служби у
Збройних Силах України

20172021

Відділ освіти ,
молоді та спорту
РДА спільно з
установами та
організаціями

Позабюджетн
і кошти

25,0

5

5

5

5

5

Забезпечити фінансування
видатків на утримання та
навчально-спортивну роботу
Маловисківської районної
дитячо-юнацької спортивної
школи.
Передбачити видатки для
облаштування ДЮСШ
необхідним обладнанням та
інвентарем з урахуванням

20172021

Відділ освіти ,
молоді та спорту
РДА

Місцевий
бюджет

2070

400,0

400,0

420,0

420,0

430,0

Покращення показників роботи
ДЮСШ

2017
2018
2019
2020

Відділ освіти ,
молоді та спорту
РДА

Місцевий
бюджет

100,0

20

20

20

20

20

Покращення матеріальнотехнічної бази

Провести заходи щодо
охоплення учнівської молоді
секційною роботою у закладах
освіти

2.

3.

Створення
умов для
підвищення
рівня
фізичної
підготовки
молоді для
проходженн
я служби у
Збройних
Силах,
інших
військових
формування
х та
правоохоро
нних
органах
Забезпечення
функціонув
ання та
удосконале
ння мережі
закладів
фізичної
культури та
спорту

4.

5.

Забезпеченн
я відбору
осіб, які
мають
високий
рівень
підготовлен
ості та
здатні під
час
проведення
спортивних
заходів
витримуват
и значні
фізичні та
психологічн
і
навантажен
ня, для
подальшого
залучення їх
до
резервного
спорту
Підтримка
та розвиток
олімпійсько
го, не
олімпійсько
го,

сучасних вимог до навчальнотренувального процесу
Вживати заходи щодо
організації активного
відпочинку у канікулярний
період вихованців разом з
батьками та працівників
Маловисківіської РДЮСШ
разом із сім»ями
Проводити змагання для
вихованців ДЮСШ та учнів
загальноосвітніх шкіл, під час
яких відбирати осіб високого
рівня підготовленості та
витримки.
Залучати їх до обласних
змагань. Кращих спортсменів
включати до штатних
спортивних команд
резервного спорту
Готувати юних спортсменів
до обласних змагань «Повір у
себе»

2021

Проводити заходи, спрямовані
на популяризацію і розвиток
олімпійського руху.

2017
2018
2019
2020
2021

Відділ освіти ,
молоді та спорту
РДА

Місцевіий
бюджет

25,0

5

5

5

5

5

Забезпечення спортсменів і
тренерів заходами відпочинку

20172021

Відділ освіти ,
молоді та спорту
РДА

Місцевий
бюджет

150

30

30

30

30

30

Виявлення та підтримка
кращих спортсменів

20172021

Відділ освіти ,
молоді та спорту
РДА

Місцевий
бюджет

3,0

-

-

1

1

1

20172021

Відділ освіти ,
молоді та спорту
РДА

Місцевий
бюджет

5

1

1

1

1

1

Розвиток та популяризація
олімпійських та не
олімпійських видів
спорту

паралімпійського та
дефлімпійського руху

6.

7.

Розбудова
спортивної
інфраструкт
ури, у тому
числі
будівництва
та
модернізації
спортивних
споруд, із
залученням
коштів
інвесторів
Надання
якісних
фізкультурноспортивних
послуг

Брати участь у обласних та
всеукраїнських змаганнях з
олімпійських та не
олімпійських видів спорту
Щорічно визначати кращих
спортсменів та тренерів з
олімпійських та
неолімпійських видів спорту

20172021

Відділ освіти ,
молоді та спорту
РДА

Місцевий
бюджет

20172021

Відділ освіти ,
молоді та спорту
РДА

Місцевий
бюджет

Здійснити реконструкцію та
капітальний ремонт існуючих
об’ємних спортивних споруд
Забезпечити облаштування
площинних спортивних
споруд в рамках проведення
щорічного місячника «Спорт
для всіх-спільна турбота»
Здійснити будівництво нових
спортивних майданчиків

20172021

Відділ освіти ,
молоді та спорту
РДА
Відділ освіти ,
молоді та спорту
РДА

Місцевий
бюджет

Забезпечити проведення в
установленому порядку
атестації вчителів та
викладачів з фізичного
виховання закладів освіти усіх
типів
Сприяти перепідготовці,
підвищенню кваліфікації
вчителів та тренеріввикладачів

20172021

20172021

2020
2021

20,0

3

4

4

4

5

1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

310

50

50

50

80

80

Позабюджетн
і .кошти

5,0

1

1

1

1

1

Відділ освіти ,
молоді та спорту
РДА

Місцевий
бюджет

8,0

-

-

-

4.0

4,0

Відділ освіти ,
молоді та спорту
РДА

Місцевий
бюджет

4,0

0,5

1,0

0,5

1,0

1,0

777,0

869,0

973,3

4789,2

1063,6

1126,3

Покращення матеріальнотехнічної бази

Підвищення професійного
рівня тренерськовикладацького складу
спортивних закладів

