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I. Загальні положення 

Програма розвитку фізичної культури та спорту в Боратинській 

сільській раді на 2018-2020 роки (далі Програма) – це комплекс заходів, які 

спрямовані на підвищення ефективності реалізації державної політики у 

сфері фізичної культури і спорту. 

 

II. Мета і основні завдання Програми 

Метою даної Програми є: 

 зміцнення здоров’я, розвиток фізичних морально-вольових та 

інтелектуальних здібностей людини, а також гармонійне формування її 

особистості на демократичних та гуманістичних засадах; 

 створення умов для покращення фізичного потенціалу і здоров'я 

населення, проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової 

роботи на місцях масового відпочинку громадян; 

 максимальне залучення дітей та молоді до занять спортом, 

створення обдарованим особам умов для реалізації їхніх здібностей у 

спорті вищих досягнень;     

 пропаганда здорового способу життя, залучення молоді до занять 

фізичною культурою та спортом; 

 розбудова спортивної інфраструктури Боратинської ОТГ. 

Реалізація Програми спрямовується на вирішення таких завдань: 

 удосконалення та впровадження ефективних форм залучення 

різних груп населення до регулярних занять фізичною культурою і 

спортом;  

 формування у населення інтересу і звичок до занять фізичними 

вправами; 

 створення умов для розвитку індивідуальних здібностей 

спортсменів на етапах багаторічної підготовки; 

 збереження існуючої мережі об'єктів і закладів фізичної культури і 

спорту, ефективне їх використання та будівництво сучасних спортивних 

споруд.  

 

III. Напрями виконання Програми 

Дія Програми охоплює наступні напрями: 

 фізичне виховання і фізкультурно-оздоровча робота у навчально-

виховній сфері; 

 фізкультурно-оздоровча робота у виробничій та соціально-

побутовій сферах; 

 фізичне виховання серед сільського населення; 

 дитячо-юнацький спорт та спорт вищих досягнень; 

 спорт ветеранів; 

 фінансове забезпечення; 

 кадрове забезпечення, соціальний захист; 

 медичне забезпечення; 
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 інформаційне забезпечення 

 

IV. Очікувані результати виконання Програми 

Реалізація Програми дозволить забезпечити: залучення учнівської та 

сільської молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом до 

10 відсотків від загальної кількості населення; підвищення рівня залучення 

громадян до занять фізичною культурою та спортом; покращення стану 

матеріально-технічної бази у населених пунктах громади; належні умови 

для більш ефективної підготовки спортсменів високої майстерності; 

якісний підбір кадрів у відповідності з освітньо-кваліфікаційним рівнем. 

 

V. Фінансове забезпечення Програми 

 Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного, 

сільського бюджету об’єднаної територіальної громади, інших джерел 

фінансування, не заборонених чинним законодавством. Видатки на 

підтримку заходів, здійснюваних на виконання Програми, передбачаються 

в обласному, районному та сільському бюджетах на 2018-2020 роки 

 Прогнозні обсяги фінансування для розв’язання проблем, 

передбачених Програмою, наведено нижче. 

 Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання 

місцевого бюджету на відповідний рік у межах видатків, що 

передбачаються для кожного головного розпорядника коштів, 

відповідального за виконання окремих заходів та в цілому передбачених 

Програмою. Виконання Програми розраховано на 2018-2020 роки. 

  

Обсяги та джерела фінансування Програми 

Обсяг коштів, які 

пропонуються залучити на 

виконання Програми 

Усього 

витрат на 

виконання 

Програми 

У тому числі за роками 

2018 2019 2020 

Обсяг ресурсів, усього, у 

тому числі: 
3355,5 996,0 1125,5 1234,0 

Сільський бюджет 3355,5 996,0 1125,5 1234,0 

Обласний, районний 

бюджети 
при потребі при потребі при потребі при потребі 

Інші джерела фінансування при потребі при потребі при потребі при потребі 

Усього:  996,0 1125,5 1234,0 

 

VI. Управління і контроль за ходом виконання Програми 

 Управління виконання Програми покладається на комісію , яка несе 

відповідальність за виконання і кінцеві результати Програми, раціональне 

використання фінансових ресурсів, визначає форми і методи управління 

виконання Програми. 
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Додаток  

до Програми розвитку фізичної 

культури та спорту в Боратинській сільській раді на 2018-2020 роки 

 

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми 

 

Найменування заходу Виконавець 

Джерела 

фінансування 

(обласний, районний, 

сільський бюджети, 

інші) 

Прогнозний обсяг 

фінансових ресурсів 

для виконання 

завдань тис. грн. 

За роками 

2018 2019 2020 

1.1. Забезпечення проведення щороку всеукраїнських і 

регіональних фізкультурно-оздоровчих заходів серед учнівської 

молоді 

Виконавчий комітет 

сільської ради, 

керівники закладів 

загальної середньої 

освіти 

Сільський      

Обласний, районний не потребує 

Інші джерела 
у межах фінансування, не заборонених чинним 

законодавством 

1.2. Залучення представників підприємств, установ та 

організацій різних форм власності, а також організацій, установ 

та підприємств агропромислового комплексу, що знаходяться в 

сільській місцевості до занять фізичною культурою і спортом за 

місцем роботи та проживанням 

Виконавчий комітет 

сільської ради, 

керівники 

підприємств, установ 

та організацій 

Сільський  не потребує 

Обласний, районний не потребує 

Інші джерела не потребує 

1.3.Надання організаторам спортивно - масових заходів 

всебічної матеріально- технічної та фінансової допомоги в їх 

підготовці і проведенні на належному організаційному рівні на 

усіх етапах 

Виконавчий комітет 

сільської ради 

Сільський  150 40 50 60 

Обласний, районний не потребує 

Інші джерела 
у межах фінансування, не заборонених чинним 

законодавством 

1.4. Проведення серед сіл оглядів-конкурсів з фізкультурно- 

масової та спортивної роботи «Краще спортивне село», «Днів 

здоров’я» 

Виконавчий комітет 

сільської ради, 

керівники закладів 

загальної середньої 

освіти 

Сільський  90 20 30 40 

Обласний, районний не потребує 

Інші джерела 
у межах фінансування, не заборонених чинним 

законодавством 

1.5. Проведення масових спортив- них свят, приурочених 

пам’ятним датам України: День Конституції, День незалежності 

та ін. 
Виконавчий комітет 

сільської ради 

Сільський  121 36 40 45 

Обласний, районний не потребує 

Інші джерела 
у межах фінансування, не заборонених чинним 

законодавством 
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1.6. Забезпечити участь учнівських команд в літніх спортивних 

іграх школярів району  

Виконавчий комітет 

сільської ради, 

керівники закладів 

загальної середньої 

освіти 

Сільський  130 30 50 50 

Обласний, районний не потребує  

Інші джерела 
у межах фінансування, не заборонених чинним 

законодавством 

1.7. Забезпечити участь сільської молоді у літніх сільських 

спортивних іграх серед колективів фізичної культури сільських, 

селищних рад і ОТГ, обласних та Всеукраїнських змаганнях 
 

Сільський  700 200 250 250 

Обласний, районний не потребує 

Інші джерела 
у межах фінансування, не заборонених чинним 

законодавством 

1.8 Забезпечити участь у чемпіонатах Волинської області з 

футболу команди «Ласка» 
 

Сільський  900 250 300 350 

Обласний, районний в межах кошторисних призначень 

Інші джерела 
у межах фінансування, не заборонених чинним 

законодавством 

1.8. Сприяти наданню у встановленому порядку в користування 

спортивними спорудами, для проведення фізкультурно- 

оздоровчих занять з учнівською та сільською молоддю  

Сільський  не потребує 

Обласний, районний не потребує 

Інші джерела 
у межах фінансування, не заборонених чинним 

законодавством 

1.9. Створення умов для підвищення рівня фізичної підготовки 

молоді для проходження служби у Збройних Силах, інших 

військових формуваннях шляхом проведення спартакіади серед 

допризовної молоді 

Виконавчий комітет 

сільської ради, 

керівники закладів 

загальної середньої 

освіти 

Сільський  не потребує 

Обласний, районний не потребує 

Інші джерела 
у межах фінансування, не заборонених чинним 

законодавством 

1.10. Здійснювати популяризацію здорового способу життя та 

подолання суспільної байдужості до здоров'я населення шляхом 

висвітлення позитивного впливу на здоров'я людини 

оптимальної рухової активності на офіційних  веб-сайтах 

установ та організацій 

Виконавчий комітет 

сільської ради, 

керівники закладів 

загальної середньої 

освіти 

Сільський  не потребує    

Обласний, районний не потребує 

Інші джерела 
у межах фінансування, не заборонених чинним 

законодавством 

1.11. Облаштування 

багатофункціональних спортивних майданчиків, встановлення 

тренажерного обладнання, підготовка об’єктів до проведення 

змагань 

Виконавчий комітет 

сільської ради, 

керівники закладів 

загальної середньої 

освіти 

Сільський  250 70 80 100 

Обласний, районний в межах кошторисних призначень 

Інші джерела 

у межах фінансування, не заборонених чинним 

законодавством 

 

1.12. Придбання спортивного обладнання та інвентаря Виконавчий комітет 

сільської ради, 

керівники закладів 

загальної середньої 

освіти 

Сільський  989,5 350 315.5 324 

Обласний, районний в межах кошторисних призначень 

Інші джерела 
у межах фінансування, не заборонених чинним 

законодавством 
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1.13. Забезпечення виплати грошової винагороди для 

переможців та призерів чемпіонатів району, області, України, 

перспективним спортсменам та їх вчителям, тренерам 

Виконавчий комітет 

сільської ради, 

керівники закладів 

загальної середньої 

освіти 

Сільський  25 - 10 15 

Обласний, районний не потребує 

Інші джерела 
у межах фінансування, не заборонених чинним 

законодавством 

1.14. Забезпечення реалізації на території району вимог Закону 

України «Про фізичну культуру і спорт»в частині виключного 

права вести навчально-тренувальну роботу, в сфері фізичної 

культури і спорту, громадянами зі спеціальною освітою або 

підготовкою, та за наявності диплому, посвідчення (атестату) 

Виконавчий комітет 

сільської ради, 

керівники закладів 

загальної середньої 

освіти 

Сільський  не потребує 

Обласний, районний не потребує 

Інші джерела не потребує 

1.15. Реалізація Національної стратегії з оздоровчої рухової 

активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність 

– здоровий спосіб життя – здорова нація", затвердженої Указом 

Президента України від 9 лютого 2016 року № 42/2016 

Виконавчий комітет 

сільської ради, 

керівники закладів 

загальної середньої 

освіти 

Сільський  не потребує 

 Обласний, районний не потребує 

 Інші джерела не потребує 

 


