ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СЕСІЯ
РІШЕННЯ
00.10.2020 року

смт Шалигине

Про Програму розвитку фізичної
культури і спорту на 2021-2025 роки
в Шалигинській
об’єднаній
територіальній громаді
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1. Затвердити Програму розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2025
роки в Шалигинській об’єднаній територіальній громаді згідно з додатком
(додається).
2. Управлінню фінансів та економічного розвитку селищної ради щорічно,
передбачати у проєкті бюджету Шалигинської об’єднаної територіальної
громади на відповідний рік, кошти на реалізацію зазначеної цільової програми
виходячи із фінансових можливостей громади.
3. Контроль за виконання Програми покласти на постійну комісію з питань
освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту
населення.
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1. Паспорт
Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2025 роки в
Шалигинській об’єднаній територіальній громаді (далі – Програма)
1.
Назва Програми
Програма розвитку фізичної культури і
спорту на 2021-2025 роки в Шалигинській
об’єднаній територіальній громаді
2.
Ініціатор розроблення
Відділ
освіти,
молоді
та
спорту
Програми
Шалигинської селищної ради
3.
Дата, номер і назва
Розпорядження селищного голови від
документа органу виконавчої 08.09.2020 р. №47-ОД «Про розробку
влади про розроблення
проєктів цільових програм розвитку
Програми
Шалигинської об’єднаної територіальної
громади на 2021-2025 роки», Закони
України «Про освіту», «Про загальну
середню освіту», «Про позашкільну освіту»,
«Про фізичну культуру і спорт»
4.
Розробник Програми
Відділ освіти, молоді та спорту
Шалигинської селищної ради
5.
Відповідальний виконавець Відділ освіти, молоді та спорту
Програми
Шалигинської селищної ради
6.
Учасники Програми
Відділ
освіти,
молоді
та
спорту
Шалигинської селищної ради, управління
фінансів
та
економічного
розвитку
Шалигинської селищної ради
7.
Дія Програми
Дія програми поширюється на територію
населених пунктів, які увійшли до складу
Шалигинської селищної ради
8.
Термін реалізації Програми 2021-2025 роки
9.
Перелік бюджетів, задіяних у Бюджет селищної територіальної громади
реалізації програми
10. Загальний орієнтовний обсяг 4704,5 тис.грн
фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
Програми
10.1. Джерела фінансування
Програми

Бюджет селищної територіальної громади

2. Загальні положення
На сучасному етапі розвитку суспільства фізична культура - це самостійна
і особлива галузь загальної культури, яка спрямована, головним чином, на
зміцнення здоров'я людини, продовження її творчої активності та життя, а також
на зростання і вдосконалення її всебічного і гармонійного розвитку та
використання набутих якостей в суспільній, трудовій та інших видах діяльності.

Особливе місце займає фізичний розвиток дітей та молоді. Сьогодні
фізична культура у закладі загальної середньої освіти забезпечує сприятливі
умови для розвитку фізичних здібностей, і одночасно духовних і моральних
якостей дитини. Підвищення ефективності системи фізичного виховання стає
передумовою і важливим компонентом гуманітарного виховання, формування у
школярів патріотичних почуттів, фізичного та морального здоров'я,
удосконалення фізичної і психологічної підготовленості до активного життя і
діяльності, особливо в сучасних умовах кризових явищ у суспільстві.
Реалізація державної політики протягом останніх років сприяла певному
позитивному розвитку сфери фізичної культури і спорту в громаді. Закладено
прогресивні тенденції з окремих напрямів фізкультурно-оздоровчої та
спортивної діяльності, запроваджено систему проведення змагань з різних видів
спорту.
Водночас фізична культура та спорт є ефективним та найбільш
економічним засобом профілактики захворюваності, зміцнення генофонду та
розв’язання різних соціальних проблем.
На сучасному етапі розвитку фізичної культури і спорту в територіальній
громаді виникає потреба у розв'язанні ряду проблем:
- наявна система фізичного виховання і спорту не в повній мірі відповідає
потребам суспільства;
- повільно впроваджуються новітні технології та наукові досягнення;
- знецінення традиційних моральних цінностей у зв’язку з пропагандою
жорстокості, насильства, зокрема через засоби масової інформації, що негативно
впливає на патріотичні переконання громадян України;
- обмежена рухова активність, нераціональне та незбалансоване
харчування, асоціальна поведінка у суспільстві;
- відсутність досконалої спортивної інфраструктури, спроможної
задовольнити потреби населення у щоденній руховій активності відповідно до
фізіологічних потреб, зокрема осіб з обмеженими фізичними можливостями;
- недостатній рівень забезпечення спортивним інвентарем та обладнанням
закладів освіти;
- низький рівень проведення засобами масової інформації інформаційнороз’яснювальної роботи серед населення щодо усвідомлення цінності здоров’я,
відповідального ставлення батьків до виховання своїх дітей та відсутність
ефективної системи стимулювання населення до збереження здоров’я.
Комплексне розв’язання існуючих проблем можливе шляхом
розроблення, затвердження та виконання Програми розвитку фізичної культури
і спорту на 2021-2025 роки в Шалигинській об’єднаній територіальній громаді
(далі - Програма).
Виходячи із вищезазначеного, випливає гостра необхідність у зміні
програмних підходів та визначення нових, пріоритетних напрямків розвитку
фізичної культури і спорту дітей шкільного віку та молоді, які могли б
забезпечити ефективне функціонування галузі.

3. Мета Програми
Метою Програми є відведення фізичній культурі і спорту в Шалигинській
територіальній громаді провідної ролі як важливого фактору здорового способу
життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей,
створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння
досягненню фізичної та духовної досконалості людини, виявлення резервних
можливостей організму, формування патріотичних почуттів у громадян та
позитивного іміджу держави у світовому співтоваристві.
4. Завдання Програми
Основними завданнями Програми є:
- реалізація заходів фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової
спрямованості в закладах освіти Шалигинської селищної ради, за місцем
проживання, у виробничій сфері;
- інтегрування ефективних (інноваційних) форм і методів фізкультурноспортивної діяльності та розвиток видів спорту з урахуванням місцевих
особливостей і економічних факторів;
- реформування організаційних основ фізкультурно-спортивного руху,
стимулювання роботи дієвої мережі фізкультурно-спортивних гуртків;
- збереження існуючої та покращення матеріально-технічної бази,
поліпшення умов її функціонування;
- підвищення рівня нормативно-правового, кадрового, матеріальнотехнічного, фінансового, науково-методичного, медичного та інформаційного
забезпечення розвитку фізкультури і спорту;
- пропаганда здорового способу життя, занять любительським та
професійним спортом.
5. Шляхи і способи розв’язання проблеми
Для
розв’язання
проблеми
передбачається
здійснити
протягом 2021- 2025 років комплекс заходів, спрямованих на створення умов
для:
- забезпечення фізичного виховання і спорту в закладах освіти усіх типів,
за місцем роботи, проживання та в місцях масового відпочинку населення;
- підтримки масового, дитячого, дитячо-юнацького, спорту інвалідів та
ветеранів;
- забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту, видів
спорту інвалідів;
- популяризації рухової активності як невід’ємного фактора здорового
способу життя;
- поліпшення організаційного, нормативно-правового, кадрового,
матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного,
інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

Розв’язання проблем здійснюватиметься, зокрема, шляхом:
cтворення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних
груп населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, здібностей та
індивідуальних особливостей;
популяризації здорового способу життя та подолання суспільної
байдужості до здоров’я населення;
підтримки та розвитку олімпійського, неолімпійського, паралімпійського
та дефлімпійського руху;
розбудови спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва та
модернізації спортивних споруд, із залученням коштів інвесторів.
6. Реалізація Програми
Програма розвитку фізичної культури і спорту для дітей шкільного віку та
молоді на 2021-2025 роки передбачає реалізацію першочергових заходів,
спрямованих на забезпечення підвищення ефективності підготовки юних
спортсменів до вищих досягнень, збереження матеріально-спортивної бази,
фінансово-економічного та інформаційного забезпечення сфери.
7. Очікувані результати виконання Програми
Виконання заходів, передбачених Програмою розвитку фізичної культури
і спорту дітей шкільного віку та молоді на 2021-2025 роки, дозволить:
- підвищити рівень охоплення населення руховою активністю на 1-2
відсотки щороку;
- створити умови для реалізації потенціалу населення, особливо дітей та
молоді, спрямувавши його на патріотичне, духовне та фізичне вдосконалення
засобами фізичної культури і спорту;
- поліпшити результати виступів спортсменів районних, обласних та
змаганнях вищих рівнів;
- створити умови для фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення, у
тому числі серед осіб з особливими освітніми потребами;
- підвищити рівень готовності молоді до служби у Збройних Силах та
інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів,
правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах з метою
захисту суверенітету та незалежності держави;
- підвищити рівень зацікавленості дітей та молоді до соціальних,
профілактичних акцій, спрямованих на мотивацію свідомого ставлення до
власного здоров’я;
- підвищити рівень поінформованості та обізнаності різних груп населення
щодо формування здорового способу життя та профілактики негативних явищ
серед дітей та молоді;
- залучити не менше 20 відсотків дітей та молоді віком від 6 до 18 років до
занять у спортивних секціях;
- забезпечити підвищення професійних знань, фахового рівня та вміння
працювати в нових соціально-економічних умовах, а також здійснення контролю

за станом здоров’я, профілактикою травматизму, захворювань та якістю наданих
медичних послуг.
8.Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених в
бюджеті Шалигинської селищної територіальної громади, а також інших
джерел, не заборонених законодавством.
Обсяг фінансування Програми, зокрема за рахунок коштів Шалигинської
селищної ради, визначається щороку, виходячи з фактичних можливостей
бюджету, а також з урахуванням конкретизації завдань за результатами
виконання Програми за попередній період.
Ресурсне забезпечення Програми наведено в додатку 1.
9. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію дій між виконавцями Програми здійснює відділ освіти,
молоді та спорту Шалигинської селищної ради,а контроль постійна комісія
селищної ради з питань освіти, культури, охорони здоров`я, фізкультури, спорту
та соціального захисту населення.
Селищний голова

Юрій МАТВІЄНКО

Додаток 1
до Програми
Ресурсне забезпечення Програми

Джерела
фінансування

Усього
Бюджет
селищної
територіальної
громади

Обсяг коштів,
що
пропонується
залучити на
виконання
Програми
(тис. гривень)
4704,5
4704,5

у тому числі по роках:

2021

2022

2023

2024

2025

322,0

3635,5

240,5

246,5

260,0

322,0

3635,5

240,5

246,5

260,0

Додаток 2
до Програми
Напрями діяльності та заходи Програми
Назва
напрямку
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік
заходів Програми

1
2
1.1 Створення умов
для
забезпечення
оптимальної
рухової
активності
різних
груп
населення для
зміцнення
здоров’я
з
урахуванням
інтересів,
здібностей
та
індивідуальних
особливостей.

3
Організація та
проведення
фізкультурнооздоровчих та
спортивних заходів
для різних верств
населення згідно
календаря спортивно –
масових заходів.

1.2

Участь в спортивних та
спортивномасових
заходах вищих рівнів
(турніри, чемпіонати,
кубки,
спортивні
змагання)
Організація та проведення
місцевих
фізкультурнооздоровчих,
спортивних заходів та

1.3

Виконавці

Джерела
Орієну тому числі за роками,
фінансу-вання товний
тис. гривень:
обсяг
фінансування, 2021 2022 2023 2024 2025
тис.
гривень
4
5
6
7
8
9
10
11 12
2021- Відділ освіти,
Бюджет
276,0 50,0 53,0 55,0 58,0 60,0
2025 молоді
та
селищної
роки спорту
територіальної
громади

Термін
виконання

№
з/п

2021- Відділ освіти,
2025 молоді
та
роки спорту,
товариства,
підприємства
2021- Відділ
2025 освіти,
роки молоді
спорту

Бюджет
селищної
територіальної
громади

Бюджет
селищної
та територіальної
громади

762,0

16,0

148,0 150,0 152,0 152,0 160,0

2,0

3,0

3,0 4,0

4,0

Очікувані
результати

12
Підвищення
рівня
охоплення населення
руховою активністю на
1-2 відсотки щороку;
підвищення
рівня
готовності молоді до
служби у Збройних
Силах,
визначення
кращих спортсменів та
команд з метою участі
в змаганнях вищих
рівнів та пропаганди
здорового
способу
життя
та
спорту,
активної
життєвої
позиції.

участь спортсменів у
спортивних
заходах
вищих рівнів з видів
спорту для інвалідів та
ветеранів.
1.4

1.5

2.1 Популяризація
здорового
способу життя
та
подолання
суспільної
байдужості до

Забезпечення
проведення місцевих,
участь у спортивних
заходах вищих рівнів
серед
учнівської
молоді ( змагання,
турніри, чемпіонати,
кубки, спартакіади)
Створення умов для
підвищення
рівня
фізичної
підготовки
молоді
для
проходження служби у
Збройних Силах, інших
військових
формуваннях
та
проведення
відповідних
фізкультурноспортивних
заходів,
забезпечення участі у
спартакіаді
допризовної
молоді
вищих рівнів.
Разом за напрямком 1

2021- Відділ освіти, Бюджет
2025 молоді
та селищної
роки спорту
територіальної
громади

2021- Відділ освіти, Бюджет
2025 молоді
та селищної
роки спорту
територіальної
громади

Впровадження
2021- Відділ освіти,
соціальної
реклами 2025 молоді
та
щодо
пропаганди роки спорту
здорового
способу
життя,
небезпеки
активного та пасивного
тютюнопаління,

Усього

50,5

17,0

9,0

3,0

9,5

10,0 10,0 12,0

3,0

3,5 3,5

4,0

1121,5 212,0 218,5 223,5 227,5 240,0
Не потребує фінансування

Підвищення
рівня
зацікавленості дітей та
молоді до соціальних,
профілактичних акцій,
спрямованих
на
мотивацію свідомого

здоров’я
населення
2.2

вживання алкоголю та
наркоманії
Висвітлення
2021- Відділ освіти,
позитивного впливу на 2025 молоді
та
здоров'я
людини роки спорту
оптимальної рухової
активності, у засобах
масової інформації

Разом за напрямком 2
Усього
3.1 Розбудова
Облаштування
2021- Відділ освіти,
спортивної
багатофункціональних 2025 молоді
та
інфраструктури, спортивних
роки спорту,
у тому числі майданчиків
Шалигинська
будівництва та
селищна рада
3.2 модернізації
Реконструкція
2021- Шалигинська
спортивних
спорткомплексу Чайка 2025 селищна рада
споруд
роки
3.3

3.4

Утримання
футбольних
полів,
спортивних комплексів
та
спортивних
майданчиків
Капітальний
ремонт
спортивної зали
Разом за напрямком 3
Всього по Програмі

2021- Шалигинська
2025 селищна рада
роки
2021- Шалигинська
2025 селищна рада
роки

ставлення до власного
здоров’я;
підвищення
рівня
поінформованості та
обізнаності різних груп
населення
щодо
формування здорового
способу
життя
та
профілактики негативних явищ серед дітей та
молоді

Не потребує фінансування

Бюджет
селищної
територіальної
громади

0,0
35,0

Бюджет
селищної
територіальної
громади
Бюджет
селищної
територіальної
громади

3400,0

Бюджет
селищної
територіальної
громади
Усього
Усього
Бюджет
селищної
територіальної
громади

60,0

88,0

0,0
35,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Забезпечення збереження та
створення
розгалуженої
мережі сучасних спортивних
споруд, які відповідають
національним стандартам,
шляхом
будівництва
3400,0
багатофункціональних
спортивних
майданчиків
із
15,0 17,0 17,0 19,0 20,0 синтетичним
покриттям
та
спортивних
майданчиків
з
тренажерним
60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 обладнанням

3583,0 110,0 3417,0 17,0 19,0 20,0
322,0 3635,5 240,5 246,5 260,0
4704,5
322,0 3635,5 240,5 246,5 260,0
4704,5

