Додаток
до рішення 12 сесії 8 скликання
від 26.08.2021 року № 05

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням _3__ сесії восьмого скликання
Миколаївської сільської ради
№ _11__ від «_23_» грудня 2021 р.

Програма розвитку
фізичної культури та спорту
Миколаївської сільської ради
Сумського району
на 2021-2022 роки
(зі змінами від 26.08.2021)

2020 р.

ПАСПОРТ

Програми розвитку фізичної культури та спорту
Миколаївської сільської ради Сумського району
на 2021-2022 роки
1.

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Миколаївської
сільської ради Сумського району

2.

Розробник Програми

Відділ освіти, молоді та спорту
Миколаївської сільської ради

3.

Відповідальний виконавець
Програми

Відділ освіти, молоді та спорту
Миколаївської сільської ради

4.

Учасники Програми

Відділ освіти, молоді та спорту
Миколаївської сільської ради,
заклади освіти, спортивна молодь
громади, громадські організації

5.

Термін реалізації Програми

2021–2022 роки

6.

Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні
Програми

Бюджет Миколаївської сільської
територіальної громади, державний
бюджет, залучені позабюджетні
кошти

7.

Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми, всього

11 860,00 тис. грн., з них:
ДБ – 9 000,00 тис. грн.;
МБ – 2 860 тис. грн.

1.Загальні положення
Розроблення проекту програми розвитку фізичної культури і спорту в
Миколаївській сільській раді Сумського району на 2021-2022 роки (далі –
Програма) викликано необхідністю вирішення проблемних питань реалізації
державної політики у сфері фізичної культури і спорту на місцевому рівні.
На сьогодні актуальними проблемами залишаються: погіршення стану
здоров’я населення, зловживання алкоголем, тютюновими виробами,
вживання наркотичних засобів. Як наслідок – зменшується тривалість життя,
загострюється криміногенна ситуація, особливо у молодіжному середовищі.
Середня тривалість життя у чоловіків – 65 років, у жінок – 75 років. Світовий
досвід показує, що рухова активність людини протягом усього життя
запобігає захворюванням та поліпшує стан здоров’я. До основних причин, що
негативно впливають на спосіб життя, стан здоров’я населення та розвиток
сфери фізичної культури і спорту, належать:
несформованість сталих традицій та мотивацій щодо ведення здорового
способу життя та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів засобами
фізичної культури і спорту як важливих чинників фізичного та соціального
благополуччя, поліпшення стану здоров’я і продовження тривалості життя;
загальне погіршення стану здоров’я населення, що призводить до
зменшення кількості осіб, які можуть бути залучені до дитячо-юнацького
спорту та спорту вищих досягнень, спроможних витримувати значні
фізичні навантаження та досягати високих спортивних результатів;
невідповідність вимогам сучасності та значне відставання від світових
стандартів ресурсного забезпечення сфери фізичної культури і спорту, а
саме: кадрового, фінансового, матеріально-технічного, інформаційного.
Основні причини виникнення проблеми характеризуються такими
чинниками:
обмежена рухова активність, нераціональне та незбалансоване
харчування, фактори асоціальної поведінки в суспільстві;
низький рівень розвитку спортивної інфраструктури, здатної
задовольнити потреби населення у щоденній руховій активності
відповідно до фізіологічних потреб, у тому числі осіб з обмеженими
фізичними можливостями;
недостатня пропаганда у засобах масової інформації та усвідомлення
населенням цінності здоров’я, відповідального ставлення батьків до
виховання своїх дітей та несформованість ефективної системи
стимулювання населення до збереження свого здоров’я;
невідповідність послуг, що надаються засобами фізичної культури і
спорту за місцем проживання та роботи громадян, у місцях масового
відпочинку населення, потребам населення та людям з обмеженими
фізичними можливостями;
відсутність економічної зацікавленості суб’єктів господарської
діяльності у сприянні реалізації заходів щодо зниження професійної

захворюваності та зміцнення здоров’я працівників;
недостатність бюджетного фінансування, незначний обсяг інвестицій.
Ці проблеми потребують вирішення із застосуванням програмного
методу на основі розроблення та реалізації Програми із залученням
фінансових ресурсів, чіткої координації діяльності місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до
сучасних потреб економічного й соціального розвитку громади.
2.Мета Програми
Метою Програми є надання провідної ролі фізичній культурі і спорту в
громаді як важливому фактору здорового способу життя, профілактики
захворювань, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини,
сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості, виявлення
резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів у
громадян та позитивного іміджу громади.
3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми
З метою розв’язання проблеми передбачається здійснити комплекс
заходів, спрямованих на створення умов для:
1) фізичного виховання і спорту в усіх типах закладів освіти, установах
громади;
2) здійснення заходів щодо облаштування та поточного ремонту
спортивних споруд у громаді;
3) проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед
широких верств населення;
4) проведення спортивно-масових заходів в громаді та участь у обласних
змаганнях з видів спорту та у галузевих спартакіадах (спортивні ігри);
5) сприяння розвитку волейболу на території громади, проведення змагань
серед населення громади, забезпечення участі у регіональних та обласних
змаганнях;
6) забезпечення участі футбольних команд громади в регіональних та
обласних змаганнях;
7) покращення організаційного, нормативно-правового, кадрового,
матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного,
інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.
4. Строки та етапи виконання Програми
Програма реалізується протягом 2021 – 2022 років .
Початок: січень 2021 року, закінчення: грудень 2022 року.
5. Перелік завдань і заходів Програми
Основними завданнями Програми є:
створення умов для фізичного виховання, масового спорту в закладах
освіти, за місцем роботи, проживання та місцях масового відпочинку
населення;

забезпечення розвитку дитячо-юнацького спорту;
популяризація здорового способу життя та подолання суспільної
байдужості до здоров’я населення;
поліпшення
матеріально-технічного,
фінансового,
науковометодичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної
культури і спорту;
забезпечення функціонування та вдосконалення мережі у громаді.
Заходи щодо реалізації Програми додаються.
6. Ресурсне забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок місцевого бюджету,
інвестиційних коштів та інших джерел, не заборонених чинним
законодавством. Обсяги фінансування Програми уточнюються під час
складання бюджетного запиту на відповідний рік у межах видатків, що
передбачаються для головного розпорядника.
7. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми
Координація діяльності та контроль за виконанням Програми розвитку
фізичної культури і спорту Миколаївської сільської ради Сумського району
на 2021-2022 роки покладається на відділ освіти, молоді та спорту
Миколаївської сільської ради.
Контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет
Миколаївської сільської ради Сумського району.







8. Очікувані кінцеві результати виконання Програми
Виконання Програми дасть можливість:
збільшити загальну чисельність населення, залученого до різних видів
фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;
поліпшити результати виступів футбольних та волейбольних команд
громади у регіональних та обласних змаганнях;
сформувати систему підготовки резерву для футбольних команд
громади, забезпечивши охоплення школярів заняттями спортом;
зменшити кількість дітей, учнівської та студентської молоді, які
віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи;
покращення стану матеріально-технічної бази спортивної мережі
громади.

Додаток до Програми
ЗАХОДИ
щодо реалізації програми розвитку фізичної культури і спорту
Миколаївської сільської ради Сумського району на 2021 – 2022 роки
№
з/п

Зміст
заходу

Відповідальні за
виконання

Термін
Прогнозні обсяги фінансових
виконання,
ресурсів, тис.грн
роки
Усього

1

2

3

4

5

у тому числі
Місцевий
бюджет

Інші
джерела

6

7

І. Створення умов для фізичного виховання, масового спорту в закладах освіти,
за місцем роботи, проживання та місцях масового відпочинку населення
1

Запровадження у
закладах освіти рухової
активності школярів в
обсязі 8-12 годин на
тиждень у навчальний та
позанавчальний час

Відділ освіти, молоді
та спорту

2021 - 2022

-

-

2

Проведення комплексних
змагань серед учнів
закладів загальної
середньої освіти
(гімназіада)

Відділ освіти, молоді
та спорту, директори
закладів освіти

2021

10,0

10,0

2022

10,0

10,0

Проведення для жителів
громади спортивномасових заходів згідно з
затвердженим планом
(Чемпіонат з чоловічого
та жіночого волейболу,
футбольні матчі до дня
села, змагання з
настільного тенісу,
шашок та шахів, «Краще
спортивне село громади»
тощо)

Відділ освіти, молоді
та спорту

2021

50,0

50,0

2022

50,0

50,0

Забезпечувати участь

Відділ освіти, молоді

2021

20,0

20,0

3

4

-

1

2

3

збірних команд громади у
обласних, міжрайонних
спартакіадах та інших
масових фізкультурноспортивних заходів серед
посадових осіб органів
виконавчої влади, органів
місцевого
самоврядування,
депутатів усіх рівнів,
серед працівників галузей
культури, освіти,
соціально-побутової
сфери

та спорту

4

5

6

2022

20,0

20,0

7

5

Залучення осіб з
обмеженими
можливостями до
систематичних занять з
фізичної культури і
спорту

Відділ освіти, молоді
та спорту

2021 - 2022

-

-

-

6

Проведення змагань
допризовної молоді

Відділ освіти, молоді
та спорту, директори
закладів освіти

2021 - 2022

-

-

-

Всього:

2021

80,0

80,0

2022

80,0

80,0

ІІ. Популяризація здорового способу життя та подолання суспільної байдужості до здоров’я
населення
1

Висвітлення позитивного
впливу на здоров’я
людини оптимальної
рухової активності у
мережі інтернет

Відділ освіти, молоді
та спорту

2021 - 2022

-

-

-

2.

Проведення
інформаційнопросвітницьких заходів з
підвищення рівня
культури харчування,
небезпеки активного та

Відділ освіти, молоді
та спорту, виконавчий
комітет, директори
закладів освіти

2021-2022

-

-

-

1

2

3

4

Відділ освіти, молоді
та спорту

2021-2022

5

6

7

пасивного
тютюнопаління,
вживання алкоголю та
наркоманії
3.

Залучення до пропаганди
здорового способу життя
громадських об'єднань,
профспілок, державних та
громадських діячів,
відомих спортсменів та
митців
Всього:

-

-

-

-

-

-

ІІІ. Поліпшення матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного,
інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту
1

2

3

Забезпечення необхідним
спортивним, технічним та
господарським
інвентарем спортивних
об’єктів громади
(спортивні тренажери та
послуги з їх
встановлення; спортивне
та інформаційне
обладнання для
облаштування «Активних
парків»; спортивний
інвентар, косарки для
футбольних полів, лавки і
сидіння, будівельні
матеріали, фарба,
біотуалети тощо)

Відділ освіти, молоді
та спорту

2021

700,0

700,0

2022

200,0

200,0

Переоснащення
спортивних залів закладів
освіти громади
спортивним обладнанням
та інвентарем

Відділ освіти, молоді
та спорту, директори
закладів освіти

2021

100,0

100,0

2022

100,0

100,0

Придбання туристичного
спорядження для 3-х
туристичних гуртків

Відділ освіти, молоді
та спорту, директори
закладів освіти

2021

100,0

100,0

2022

100,0

100,0

1

2

3

4

5

6

Підведення підсумків
спортивного року
(нагородження кращих
спортсменів та команд
Миколаївської сільської
територіальної громади)

Відділ освіти, молоді
та спорту, керівництво
громади

2021

50,0

50,0

2022

50,0

50,0

Забезпечення
одноразових виплат
грошових винагород
голови Миколаївської
сільської територіальної
громади талановитим
спортсменам громади
(згідно Положення)

Відділ освіти, молоді
та спорту, керівництво
громади

2021

50,0

50,0

2022

50,0

50,0

2021

1000,0

1000,0

2022

500,0

500,0

7

закладів освіти громади
4

5

Всього:

ІV. Розбудова спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва та модернізації спортивних
споруд, із залученням коштів інвесторів
1

Сприяти створенню та
функціонуванню
футбольного поля з
штучним покриттям в
с.Северинівка

Відділ освіти, молоді
та спорту

2021

10 000,0

1 000,0

9 000,0

2

Підготовка проектнокошторисної
документації на
реконструкцію шкільних
стадіонів громади

Відділ освіти, молоді
та спорту

2021

100,0

100,0

-

2022

100,0

100,0

Збільшення кількості та
підвищення якості
функціонування
спортивних гуртків у
закладах освіти

Відділ освіти, молоді
та спорту

2021-2022

-

3

Всього:

2021

-

10 100,0 1 100,0

-

9 000,0

1

2

РАЗОМ по Програмі:

3

4

5

6

2022

100,0

2021

11 180,0 2 180,0

2022

680,0

7

100,0

680,0

9 000,0

