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Про затвердження районної цільової соціальної
програми «Спортивний майданчик» на 2015-2019
роки та забезпечення матеріально-технічної
бази спортивних об’єктів»
Відповідно пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні” та розглянувши проект районної цільової соціальної програми
«Спортивний майданчик» на 2015-2019 роки та забезпечення матеріально-технічної бази
спортивних об’єктів»,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну цільову соціальну програму «Спортивний майданчик» на
2015-2019 роки та забезпечення матеріально-технічної бази спортивних об’єктів» (далі –
Програма), що додається.
2. Структурним підрозділам районної державної адміністрації забезпечити реалізацію
заходів, передбачених Програмою у межах асигнувань, затверджених у районному бюджеті
за відповідними бюджетними напрямками, а також за рахунок інших джерел, не заборонених
чинним законодавством.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту, соціального забезпечення населення,
освіти, культури, спорту молодіжної політики та у справах сім’ї.

Голова районної ради

С. Сосновська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Маловисківської
районної ради
4 грудня 2014 № 376

РАЙОННА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
„Спортивний майданчик” на 2015-2019 роки
та забезпечення матеріально-технічної бази
спортивних об”єктів”

м.Мала Виска

1. Необхідність прийняття Програми
Районна цільова соціальна програма „Спортивний майданчик” на 2015-2019 роки та
забезпечення матеріально-технічної бази спортивних об”єктів (далі – Програма) розроблена
на виконання Указу Президента України від 23 червня 2009 року № 478 «Про деякі заходи
щодо вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах і
розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні» .
Ситуація, яка склалася в країні, визначає пріоритетним завданням сприяння
забезпечення молоді, як і населення в цілому, у розвитку спортивних здібностей та
покращенні фізкультурно-оздоровчої роботи.
Метою Програми є: створення умов для більш повного задоволення потреб дітей та
молоді в руховій активності, фізкультурно-оздоровчих та спортивних послугах, а також на
формування здорового способу життя.
Спортивні споруди в районі, в основному, збудовані в 70-ті – 80-ті роки минулого
століття, не відповідають сучасним вимогам і потребують значних капіталовкладень для
модернізації та оснащення сучасним спортивним інвентарем, обладнанням та дотримання
вимог правил проведення змагань з окремих видів спорту.
У закладах освіти району потребують капітального ремонту 14 спортивних об”єктів.
Ремонт даних об”єктів дасть можливість залучити до фізкультурно-оздоровчої та спортивної
роботи ще 40% учнівської молоді району, попередивши негативні прояви в підлітковому
середовищі.
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2. Основні завдання Програми
Основними завданнями Програми є:
сприяння духовному і фізичному розвитку молоді, виховання в неї почуття
громадянської свідомості та патріотизму, бажання активно сприяти зміцненню
державності в Україні;
розвиток фізкультурно-спортивного руху в районі з урахуванням змін у всіх сферах
суспільного життя;
забезпечення переорієнтації практичної діяльності галузі на розв’язання пріоритетних
проблем - зміцнення здоров’я населення засобами фізичного виховання, фізичної
культури і спорту;
створення умов для задоволення потреб дітей та молоді у зміцненні здоров’я, фізичному
та духовному розвитку;
виховання у населення району активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя;
забезпечення гідного представництва Маловисківського району у обласних та
Всеукраїнських спортивних заходах, у збірних командах району та області з різних видів
спорту.
3. Напрямки реалізації Програми :
забезпечення збереження, оновлення, ремонт та приведення до сучасних вимог наявної
матеріально-технічної бази, поліпшення умов її ефективного функціонування;
створення сучасної інфраструктури фізичної культури і спорту, з метою проведення
районних та підготовки до обласних та Всеукраїнських змагань;
створення необхідних санітарно-гігієнічних та комфортних умов для тих, хто займається
фізичною культурою та спортом, тренерів, медичного персоналу, а також глядачів;
облаштування відкритих спортивних споруд (ігрових, тренажерних майданчиків, тощо)
за місцем проживання та в місцях масового перебування населення.
4. Наслідки реалізації Програми :
забезпечення оптимальної рухової активності дітей та молоді, досягнення кожною
людиною достатнього рівня фізичної та функціональної підготовленості, сприяння
соціальному, біологічному та психічному благополуччю, поліпшенню стану здоров’я,
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профілактиці захворювань, фізичній реабілітації, формування у населення сталих
традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту, як важливого
чинника забезпечення здорового способу життя;
збільшення до 2019 року чисельності представників різних верств населення, у тому
числі дітей та підлітків, які регулярно займаються фізкультурою та спортом ;
активізація процесу залучення дітей та підлітків до регулярних занять фізичною
культурою та спортом, підвищення якості відбору обдарованих осіб до системного
дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту, більш повне розкриття потенціалу
спортсменів та тренерів, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей
спортсменів;
створення цивілізованих умов для соціальної адаптації та реабілітації інвалідів, осіб з
уродженими вадами фізичного і розумового розвитку;
залучення позабюджетних коштів на розвиток фізичної культури і спорту;
збільшення кількості районних спортивно-масових заходів.

5. Фінансове забезпечення Програми
Забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься в
межах асигнувань, які щороку передбачатимуться за відповідними бюджетними напрямками,
а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
6. Контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми покладається на сектор молоді та спорту районної
державної адміністрації, який, в особі завідувача, несе відповідальність за виконання і
кінцевий результат Програми, раціональне використання фінансових ресурсів, визначає
форми і методи управління за виконанням Програми.
З метою забезпечення моніторингу, незалежної оцінки та контролю за виконанням
Програми створюється Координаційна ради при районній державній адміністрації.
Голова та члени Координаційної ради призначаються розпорядженням голови
районної державної адміністрації.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

В.Крило

Додаток 1
до районної цільової соціальної програми
«Спортивний майданчик» на 2015-2019 роки
та забезпечення матеріально-технічної бази
спортивних об’єктів
Обсяги і джерела фінансування
районної цільової соціальної програми
«Спортивний майданчик» на 2015-2019 роки та забезпечення матеріально-технічної бази спортивних об’єктів.
(назва Програми)

Обсяг коштів,
який пропонується залучити на
виконання програми
Обсяг ресурсів, усього тис.грн.
у тому числі:
державний бюджет

Етапи виконання Програми
2015 рік
660

2016 рік
910

2017 рік
940

2018 рік
1080

270

510

790

930

2019 рік
1030

Усього витрат на
виконання
Програми
4620

обласний бюджет
районний бюджет
міський, селищний та сільські
бюджети
кошти не бюджетних джерел

870

3370

390

400

150

150

160

1250

Додаток 2
до районної цільової соціальної програми
«Спортивний майданчик» на 2015-2019 роки
та забезпечення матеріально-технічної бази
спортивних об’єктів
Завдання і заходи з виконання районної цільової соціальної програми
«Спортивний майданчик» на 2015-2019 роки та забезпечення матеріально-технічної бази спортивних об’єктів
№
з/п

Заходи

Термін
виконання

1
1.

2
Визначити власників спортивних споруд на території
району. За відсутністю власників, спортивні споруди
передати на баланс територіальної громади

3
2015

2.

Провести фотографування спортивних об”єктів району
згідно вимог щодо проведення інвентаризації
спортивних споруд

2015

3.

Розглянути питання про виділення земельних ділянок Протягом
для будівництва нових спортивних майданчиків для 2015 року
занять населення масовим спортом та оздоровчою
фізичною культурою

4.

Проводити поточний ремонт Смолінського стадіону

2015

Виконавці

Джерела фінансування

4
5
Сектор молоді
та спорту
райдержадмініст
рації спільно з
виконкомами
міської,
селищної та
сільських рад
Сектор молоді
та спорту
райдержадмініст
рації, відділ
освіти
райдержадмініст
рації
Сектор молоді
Міська, селищна та
та спорту
сільські ради
райдержадмініст
рації спільно з
виконкомами
міської,
селищної та
сільських рад
Смолінська
Кошти не бюджетних

Орієнтовні
обсяги
фінансування
6
Не потребує
фінансування

Очікувані результати

Не потребує
фінансування

Створення банку
даних спортивноматеріальної бази
району

Не потребує
фінансування

Створення нових
місць для занять
фізичною культурою
та спортом

40 тис.грн.

Залучення

7
Визначення
балансоутримувачів
спортивних об”єктів,
створення банку
даних спортивноматеріальної бази
району

„Шахтар”

5.

Провести поточний ремонт 2 волейбольних,
1
гандбольного майданчиків та майданчика для малого
футболу,
які
розташовані
на
території
Маловисківського стадіону „Колос”

6.

Завершити капітальний ремонт спортивного залу
Мануйлівського НВК „Дитячий садок-загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів”

7.

8.

Затвердити плани ремонту, реконструкції та
будівництва спортивних майданчиків відділу освіти
РДА із визначенням термінів виконання робіт,
відповідних обсягів та джерел фінансування.
Провести капітальний ремонт спортивних залів та
приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять
загальноосвітніх закладів району

2016
2017
2018
2019
2016-2018

2015

До 1 квітня
2015 року
2015

2016

2017

9.

Організувати ремонт спортивних майданчиків
загальноосвітніх шкіл

10

Рекомендувати виконкомам сільських рад: затвердити

шахта

джерел

Маловисків
ська міська рада

Міський бюджет

50 тис.грн.
50 тис.грн.
50 тис.грн.
60 тис.грн.
У межах
кошторису

Відділ освіти
Районний бюджет,
райдержадмініст кошти не бюджетних
рації
джерел

80 тис.грн.

Відділ освіти
райдержадмініст
рації

Не потребує
фінансування

Відділ освіти
Районний бюджет,
райдержадмініст позабюджетні кошти
рації
Районний бюджет
позабюджетні
кошти
Районний
бюджет

70 тис .грн.

180 тис.грн.,
180 тис. грн.
500 тис.грн.
250 тис.грн.

Районний
бюджет

920 тис.грн.

2019

Районний
бюджет

860 тис.грн.

Відділ освіти
райдержадмініст Кошти не бюджетних
рації
джерел
Виконкоми

Бюджети місцевих рад

Збільшення кількості
осіб, які займаються
всіма видами фізичної
культури та спорту в
районі

780 тис.грн.

2018

2015
2016
2017
2018
2019
2015

працюючої,
учнівської молоді до
занять фізкультурою
та спортом
Залучення
працюючої,
учнівської молоді до
занять фізкультурою
та спортом
Створення належних
умов для залучення
учнів до занять
фізичною культурою і
спортом
Планування ремонту,
реконструкції та
будівництва

10 тис. грн.
10тис. грн.
10 тис. грн.
10 тис. грн.
10 тис. грн.
У межах

Залучення шкільної
молоді до занять
фізкультурою та
спортом
Залучення сільського

11.

видатки на ремонт спортивних майданчиків, які
знаходяться на території сільських рад;
привести у відповідність до норм спортивні об”єкти
району
Покращити забезпечення матеріально-технічної бази
спортивних об’єктів та придбання спортивного
інвентаря

2016
2017
2018
2019
2015

2016

2017

2018

2019

12

Забезпечити проведення ремонту, реконструкції та 2015-2019
облаштування спортивних майданчиків за місцем роки
проживання, в місцях масового відпочинку населення

13

Висвітлювати у засобах масової інформації хід робіт з
проведення ремонту, реконструкції та будівництва
спортивних майданчиків в районі

2015
2016
2017
2018
2019

місцевих рад

Відділ освіти
Районний бюджет
райдержадмініст Кошти не бюджетних
рації
джерел
Районний бюджет
Кошти не бюджетних
джерел
Районний бюджет
Кошти не бюджетних
джерел
Районний бюджет
Кошти не бюджетних
джерел
Районний бюджет
Кошти не бюджетних
джерел
Виконкоми
Бюджет місцевих рад
місцевих рад

кошторису

10 тис.грн.
90 тис. грн.
10 тис.грн.
90 тис. грн.

населення до занять
фізкультурою та
спортом
Створення належних
умов для занять
фізичною культурою.

10 тис.грн.
90 тис. грн.
10 тис.грн.
90 тис. грн.
10 тис.грн.
90 тис. грн.
У межах
кошторису.

Сектор молоді
Не потребує
та спорту
фінансування
райдержадмініст
рації, відділ
освіти
райдержадмініст
рації
Районний бюджет
3370 тис.грн.
Кошти не бюджетних
джерел
1250 тис.грн.

Залучення населення
до занять
фізкультурою та
спортом
Привернення уваги
населення та
громадськості району
до проблем розвитку
фізкультури та спорту

Додаток 3
до районної цільової соціальної
програми «Спортивний майданчик»
на 2015-2019 роки та забезпечення
матеріально-технічної бази
спортивних об’єктів
ПАСПОРТ

(загальна характеристика регіональної програми)

Районна цільова соціальна програма „Спортивний майданчик” на 2015-2019 роки та
забезпечення матеріально-технічної бази спортивних об’єктів”
1

Програма затверджена:

2

Ініціатор розроблення Програми

3

Дата, номер і назва розпорядження
голови райдержадміністрацій про
розроблення Програми

4

Розробник Програми

5

Співрозробники Програми

6

Відповідальний виконавець Програми

7

Учасники Програми

8

Термін реалізації Програми

8.1
9

10

Етапи виконання Програми (для
довгострокових програм)
Перелік місцевих бюджетів, які беруть
участь у виконанні Програми (для
комплексних програм)
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,
всього
в тому числі:

Рішення районної ради від 04.12.2014 р.
№ 376
Сектор молоді та спорту
райдержадміністрації
12.11.2014 №420-р „Про затвердження
районної цільової соціальної програми
„Спортивний майданчик» на 2015-2019
роки
Сектор молоді та спорту
райдержадміністрації
Відділ освіти райдержадміністрації
Шевченко С.Г.- завідувач сектору молоді
та спорту РДА
Сектор молоді та спорту, відділ освіти
РДА, виконкоми міської, селищної та
сільських рад
2015-2019
Районний, міський, селищний та сільські
бюджети
4620 тис. грн.

кошти державного бюджету

-

кошти обласного бюджету

-

кошти районного бюджету

3370 тис. грн.

кошти міського, селищного та
сільських бюджетів
кошти не бюджетних джерел
11

Основні джерела фінансування Програми

1250 тис.грн.
Районний бюджет

