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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Старобільської міської ради
“23” грудня 2020 р. № 3/28
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Міська програма
розвитку фізичної культури і спорту на території Старобільської міської
територіальної громади
на 2021 рік

м.Старобільськ
2020 рік
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1. ПАСПОРТ
міської програми розвитку фізичної культури на території
Старобільської міської територіальної громади на 2021 рік
1
2
3
4

Ініціатор розроблення програми
Розробник програми
Відповідальний виконавець
Учасники програми

5
6

Термін реалізації Програми
Фінансування

Старобільска міська рада
Виконавчий комітет міської ради
Виконавчий комітет міської ради
Відділ освіти, ГО фізкультурноспортивного напрямку
2021
Бюджет Старобільської міської
територіальної громади, інші
джерела не заборонені
законодавством
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2. Загальні положення
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Реалізація державної політики протягом останніх років сприяла певному
позитивному розвитку сфери фізичної культури і спорту в Старобільськїй
міській територіальній громаді. Закладено позитивні тенденції з окремих
напрямів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, запроваджено
систему проведення комплексних та багатоступеневих змагань. Однак
досягнутий рівень не забезпечує оптимальних організаційно-управлінських,
нормативно-правових, кадрових, матеріальних напрямків забезпечення сфери
фізичної культури та спорту. Не поліпшується стан здоров’я населення,
незадовільний рівень профілактики захворювань та фізичної реабілітації.
Водночас фізична культура та спорт є ефективним та найбільш
економічним засобом профілактики захворювань, зміцнення генофонду та
розв’язування різних соціальних проблем.
3. Мета та завдання Програми
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Мета Програми полягає у створенні умов для розвитку фізичної культури і
спорту. Для досягнення мети Програми необхідно вирішити такі основні
завдання:
- сприяти фізичному і духовному розвитку молоді, формування у
свідомості основ здорового способу життя та патріотизму;
- сформувати у населення традиції та мотивації щодо фізичного
виховання і спорту для всіх, як важливих чинників забезпечення здорового
способу життя;
- удосконалити систему дитячо-юнацького спорту;
- підвищити якість відбору обдарованих осіб до системи резервного
спорту, створити умови для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на
етапах багаторічної підготовки;
- удосконалити систему та підготовку кандидатів до обласних збірних
команд з видів спорту;
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- сприяти поширенню клубної системи у сфері фізичної культури і
спорту;
- удосконалити форми залучення різних груп населення до регулярних та
повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання,
навчання, роботи та у місцях масового відпочинку.
4. Реалізація Програми

ua

Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021 рік передбачає
реалізацію
першочергових
заходів,
спрямованих
на
забезпечення
інфраструктури фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у
навчально-виховній, виробничій сферах, за місцем проживання і відпочинку
населення, підвищення ефективності підготовки спортсменів до вищих
досягнень, стимулювання праці фахівців сфери фізичної культури та спорту,
зміцнення матеріально-спортивної бази та створення нових спортивних центрів,
фінансово-економічного та інформаційного забезпечення сфери.
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5. Фінансове забезпечення
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Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок визначених
коштів бюджету Старобільської міської територіальної громади, бюджетів
різних рівнів, а також позабюджетних надходжень у відповідності до чинного
законодавства.
Загальний обсяг фінансування у 2021 році Програми складає 450,0 тис грн.
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6. Очікувані результати виконання Програми
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Виконання заходів передбачених Програмою розвитку фізичної культури і
спорту на 2021 роки, дозволить:
- сформувати та модернізувати механізми розвитку сфери фізичної
культури і спорту та її інфраструктури;
створити умови для реалізації потенціалу населення, особливо молоді,
спрямувавши його на патріотичне, духовне та фізичне вдосконалення засобами
фізичної культури і спорту;
підвищити рівень забезпечення населення фізкультурно-спортивними
залами, спортивними майданчиками;
збільшити до 20 відсотків від загальної чисельності населення
кількість громадян, залучених до фізкультурно-оздоровчої та спортивномасової роботи;
поліпшити результати виступів спортсменів району на обласних та
всеукраїнських змаганнях;
збільшити до 14 відсотків загальної чисельності кількості школярів,
що відвідують спортивні школи.
впровадити доступні та ефективні види послуг (оздоровчі,
рекреаційні, реабілітаційні і спортивні) для різних груп населення;
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створити належні матеріально-технічні та фінансові умови для
розвитку пріоритетних видів спорту.
7. Заходи Програми
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№
Назва заходу
Обсяг
з/п
фінансування
Відділ освіти
1 Впровадження
фізичного
виховання і
масового спорту в ДНЗ, ЗОНЗ в обсязі не
менш 5-6 годин рухової активності на
тиждень
Відділ освіти
2 Запровадження
в
закладах
освіти
багаторівневих спортивно-масових змагань
Відділ освіти
3 Залучення до занять фізичною культурою і
спортом пільгових категорій дітей
4 Покращення матеріального забезпечення
Виконавчий
спортивним інвентарем заклади освіти,
комітет
спортивних споруд
5 Проведення у громаді спортивних заходів з
Виконавчий
олімпійських та не олімпійським видам
комітет
спорту
6 Проведення
змагань
серед
трудових
Виконавчий
колективів підприємств, установ і закладів
комітет
усіх форм власності на території громади
7 Участь
у
обласних,
Всеукраїнських
Виконавчий
спортивних змаганнях
комітет
8 Організація занять фізичною культурою для
Виконавчий
осіб з обмеженими фізичними можливостями
комітет
9 Облаштування
доступності
спортивних
Виконавчий
споруд та об’єктів для осіб з обмеженими
комітет
фізичними можливостями
10 Проведення спартакіади допризивної молоді,
Виконавчий
участь у обласній спартакіаді
комітет
11 Проведення у громаді чемпіонатів та кубків з
Виконавчий
різних видів спорту, участь у чемпіонатах та
комітет
кубках вищого рівня
12 Підготовка та участь спортсменів, збірних
Виконавчий
команд громади у обласних, Всеукраїнських
комітет
та міжнародних змаганнях
Відділ освіти
13 Розвиток мереж спортивних секцій, гуртків
на території громади
14 Навчально-методичне забезпечення тренерів,
Виконавчий
керівників гуртків спортивного спрямування
комітет
(семінари, тренінги тощо)
15 Проведення спартакіад, змагань, інших
Виконавчий
спортивно-масових заходів у громаді серед
комітет

20
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22

Виконавчий
комітет

st

ar

ob

el

sk

.l

g.

ua

st

ar

ob

el

sk

23

st
ar
ob
el
sk
.l
g.
ua

19

Виконавчий
комітет
Виконавчий
комітет
Виконавчий
комітет
Виконавчий
комітет
Виконавчий
комітет

ua

18

Виконавчий
комітет

g.

17

Виконавчий
комітет
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учнівської молоді та інших категорій
населення громади
Проведення
спортивних
змагань
з
олімпійських, не олімпійських видів спорту
та спорту ветеранів, участь у відповідних
заходах вищого рівня
Організація рейтингової оцінки серед
спортсменів, тренерів/керівників гуртків за
результатами участі у змаганнях та щорічне
нагородження найкращих
Перепідготовка, підвищення кваліфікації
кадрів у сфері фізичної культури
Залучення громадськості до організації,
проведення спортивних заходів
Реконструкція та ремонт спортивних споруд
та об’єктів інфраструктури
Забезпечення
медичного
обстеження
учасників змагань
Висвітлення у ЗМІ тощо інформації про
результати виконання заходів Програми,
спортивних досягнень, подій тощо
Врахування гендерних особливостей при
плануванні та реалізації заходів фізичної
культури та спорту у громаді
Загальна сума фінансування

450 тис грн

