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1. ПАСПОРТ 

Міської Програми 

«Розвиток  фізичної   культури  та  спорту 

на період до 2020 року» 

 

 

1. Ініціатор розроблення програми Корюківська міська рада 

 

2.  Дата, номер і назва документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення програми 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 1 березня 2017 р. № 

115 «Про державну цільову 

соціальну програму розвитку 

фізичної культури і спорту на 

період до 2020 року» 

3. Розробник програми Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради 

 

4.  Співрозробники програми Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради, 

Корюківська районна організація 

Всеукраїнського фізкультурно-

спортивного товариства «Колос» 

 

5.  Відповідальний виконавець Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради  

 

6.  Учасники програми Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради,  

Корюківська районна організація 

Всеукраїнського фізкультурно-

спортивного товариства «Колос» 

                                                                          

7. Термін реалізації Програми 2018-2020 роки 

 

8. Загальний орієнтований обсяг 

фінансованих ресурсів, необхідних 

для реалізації програми, усього: 

 

 

     1267,3  тис. грн. 
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2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ,  

НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА  
  

     Розвиток фізичної культури і спорту може бути забезпечений за такими 

напрямками : 

- збереження традиційної системи розвитку фізичної культури і спорту, 

відсутність системного підходу щодо розв’язання нагальних проблем 

організації дозвілля населення і підготовки національних збірних команд, 

що не дасть позитивного результату і сприятиме загостренню кризової 

ситуації в Україні; 

- здійснення організаційно-практичних заходів щодо створення автономної 

системи управління сферою фізичної культури і спорту, в якій відсутня 

координуюча функція з боку держави, а керівництво здійснюється 

органами, відповідальними за забезпечення розвитку олімпійського руху, 

із залученням фінансових ресурсів приватного сектору, сприятиме 

зменшенню фінансових ресурсів державного та місцевих бюджетів для 

забезпечення розвитку сфери фізичної культури і спорту; 

- поєднання зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, інститутів громадянського суспільства для проведення 

реформи у сфері фізичної культури і спорту з метою приведення її у 

відповідність з європейськими вимогами і стандартами шляхом 

визначення як основи європейської моделі реформування відносин між 

органами державної влади та громадськими організаціями фізкультурно-

спортивної спрямованості. 

 

3.МЕТА   ПРОГРАМИ 

Метою Програми є визначення провідної ролі фізичної культури і спорту 

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:  

     - проведення фізкультурно-оздоровчої    та    спортивно-масової роботи в 

усіх навчальних закладах,  за місцем проживання,  роботи і  у     місцях     

масового    відпочинку    громадян,    а    також фізкультурно-оздоровчої та 

реабілітаційної роботи серед інвалідів; 

     - забезпечення  розвитку     олімпійських,      паралімпійських, 

дефлімпійських  та  неолімпійських  видів  спорту шляхом підтримки дитячого,  
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дитячо-юнацького  спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів і спорту 

ветеранів; 

     - підвищення рівня кадрового, матеріально-технічного, фінансового,   

науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення галузі;  

     - активізація діяльності органів місцевого самоврядування щодо залучення 

населення до занять фізичною культурою та спортом; 

     - участь у міжнародній діяльності. 

 

            5.ОЧІКУВАНІ   РЕЗУЛЬТАТИ  ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ 

 

      Виконання Програми дасть можливість:  
 

- створити умови для соціальної адаптації та реабілітації інвалідів і осіб з 

обмеженими фізичними можливостями; 

- 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 заінтересованості 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 і профілактики негативних 

явищ серед дітей та молоді; 

- забезпечити надання якісних фізкультурно-спортивних послуг 

спортивними клубами та фізкультурно-оздоровчими закладами, які 

функціонують відповідно до встановлених стандартів; 

- забезпечити збереження провідних позицій українських спортсменів у 

міжнародних змаганнях різного рівня для піднесення авторитету держави 

у світовому спортивному співтоваристві; 

- забезпечити збереження та створення розгалуженої мережі сучасних 

спортивних споруд (спортивні зали, плавальні басейни, спортивні 

майданчики тощо), які відповідають національним та міжнародним 

стандартам, зокрема із залученням коштів інвесторів; 

- забезпечити підвищення рівня 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. 

- поліпшити результати виступів збірних команд громади в змаганнях 

вищого рівня;  

- підвищити  ефективність використання наявних  спортивних споруд та 

спортивних майданчиків. 
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6. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок загального 

обсягу асигнувань місцевих бюджетів, передбачених головним розпорядникам 

коштів, які визначені виконавцями цих заходів, та інших джерел фінансування, 

не заборонених законодавством. 

Обсяг фінансування Програми з місцевого бюджету визначається 

щорічно, виходячи  з конкретних завдань Програми та реальних можливостей 

бюджету.  

Ресурсне забезпечення Програми відображене у Додатку 1 до Програми. 

Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми з місцевого бюджету, всього:  1261300 грн. 

Напрями діяльності та заходи Програми викладені у Додатку 2 до 

Програми. 

 
 

7. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ  

ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
 

Контроль за виконанням заходів Програми покладається на Корюківську 

міську раду. 

  Річний звіт про виконання Програми та ефективність використання 

бюджетних коштів також надається до фінансового відділу Корюківської 

міської ради. 

 

 

Секретар  міської ради        С.О.Олійник 
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             Додаток 1 

             

Ресурсне забезпечення міської Програми 

 «Розвиток фізичної культури та спорту на період  до 2020 року» 

 

 

 

Джерела фінансування 

Орієнтовний обсяг фінансування   

за роками, тис грн. 

Обсяг 

фінансування, 

усього 
2018 2019 2020 

Місцеві бюджети :      Відділ освіти 44800 49000 54000 147800 

                                      Корюківська ДЮСШ 147000 166000 192000 505000 

                                      КРО ВФСТ «Колос» 193000 205000 216500 614500 

Інші джерела     

Усього : 384800 420000 462500 1267300 

 

 

 

Секретар   міської ради         С.О.Олійник 
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                Додаток 2 

       

Основні заходи із забезпечення виконання  міської  Програми   

«Розвиток фізичної культури та спорту на період  до 2020 року» 

 

 
Завдання і показники Розподіл за роками, 

очікуваний результат  

Найменування заходу Відповідальні 

за виконання 

Строки 

виконання 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

 

1.  Фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча   і спортивна робота в навчальних закладах 

1. Сприяння створення умов для 

підвищення ефективності фізичної 

підготовки у Збройних Силах, інших 

військових формуваннях, утворених 

відповідно до законів, та 

правоохоронних органах 

- - -  Сприяння створення умов для 

підвищення рівня фізичної 

підготовки молоді для 

проходження служби у Збройних 

Силах, інших військових 

формуваннях шляхом проведення 

відповідних фізкультурно-

спортивних заходів, у тому числі 

Всеукраїнської спартакіади 

допризовної молоді. 

ВОКМтаС 

Керівники НЗ 

 

2018-2020 

роки 

2. Популяризація здорового способу 

життя серед дітей та учнівської 

молоді. 

- - -  Проведення інформаційно-

просвітницьких заходів, акцій до 

дат, визначених ВООЗ та МОЗ 

України : Всесвітнього дня 

здоров’я, дня боротьби з 

тютюнопалінням, наркоманією, 

відмови від паління.  

ВОКМтаС 

 КРО ВФСТ 

«Колос» 

Керівники НЗ 

 

 2018-2020 

роки 
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3. Створення  належних   умов   для   

забезпечення   фізичного виховання   і 

масового  спорту  в дошкільних, 

загальноосвітніх, навчальних  

закладах,  у тому числі відповідних  

умов  для дітей-інвалідів. 

- - - 1) Забезпечення діяльності дитячо-

юнацької спортивної школи, 

відкриття нових відділень з видів 

спорту. 

ВОКМтаС 

 

2018-2020 

роки 

 - - - 2) Забезпечувати функціонування 

спортивних гуртків у 

загальноосвітніх   навчальних 

закладах.  

ВОКМтаС 

 

2018-2020 

роки 

72000 75000 85000 3) Забезпечувати участь 

вихованців Корюківської дитячо-

юнацької спортивної школи в 

змаганнях обласного та 

Всеукраїнського рівнів. 

ВОКМтаС 

 

2018-2020 

роки 

4000 5000 6000 4) Забезпечувати проведення 

місцевого етапу змагань з футболу 

на призи клубу «Шкіряний м’яч» 

та  участь команд в обласному 

етапі. 

ВОКМтаС 

  

2018-2020 

роки  

23600 25000 27000 5) Забезпечувати проведення 

відкритої першості громади з міні-

футболу, баскетболу, волейболу, 

настільного тенісу, легкої 

атлетики. 

ВОКМтаС 

ВФСТ «Колос» 

 

2018-2020 

роки 

- - - 6) Залучати до занять фізичною 

культурою та спортом дітей-сиріт, 

дітей-інвалідів, дітей з 

малозабезпечених  і багатодітних  

сімей та учнів, схильних до 

правопорушень. 

ВОКМтаС 

 

2018-2020 

роки 
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3000 3500 4000 

 

7) Забезпечувати проведення 

місцевого етапу Всеукраїнського 

змагання «Мама, тато, я – 

спортивна сім’я» та участь 

представників ОТГ в обласному 

етапі.  

ВОКМтаС 

 

2018-2020 

роки 

4000 4500 5000 8) Забезпечувати проведення 

місцевого етапу Всеукраїнських 

спортивних ігор «Старти надій» та 

участь в обласному етапі. 

ВОКМтаС 

 

2018-2020 

роки  

3000 3500 4000 9) Забезпечувати проведення 

місцевого етапу Всеукраїнського 

спортивно-масового заходу серед 

дітей та юнацтва «Олімпійське 

лелеченя» та участь в обласному 

етапі. 

ВОКМтаС 

 

2018-2020 

роки  

4700 5000 5500 10) Забезпечувати проведення 

місцевого етапу Всеукраїнського 

фізкультурно-патріотичного 

фестивалю школярів України „ 

Козацький гарт» та участь в 

обласному етапі. 

ВОКМтаС 

 

2018-2020 

роки  

- - - 11)  Забезпечувати організацію 

фізкультурно-оздоровчої та 

реабілітаційної роботи  серед 

учнівської молоді, яка за станом 

здоров’я віднесена до спеціально ї 

медичної групи. 

ВОКМтаС 

 

2018-2020 

роки  
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4. Методичне, матеріально-технічне, 

кадрове та фінансове  забезпечення 

розвитку  фізичної культури і спорту в 

навчальних закладах . 

40000 50000 60000 

 

1)Забезпечувати систематичне 

обстеження спортивних залів та 

майданчиків, утримання їх в 

робочому стані, поповнення 

матеріально-технічної бази 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, ДЮСШ  спортивним 

інвентарем та обладнанням.  

ВОКМтаС 

 

2018-2020 

роки 

2000 2500 3000 

 

2) Забезпечувати оплату 

харчування суддів та учнів під час 

проведення змагань міського 

рівня.  

ВОКМтаС 

 

2018-2020 

роки 

- - - 

 

 

3) Забезпечувати наповнення 

Корюківської ДЮСШ тренерсько-

викладацьким складом  згідно 

нормативних документів. 

ВОКМтаС 

 

2018-2020 

роки 

5000 6000 7000 

 

4) Забезпечувати відзначення 

кращих працівників галузі 

фізичної культури та спорту.  

ВОКМтаС 

 

2018-2020 

роки 

5. Залучення до занять фізичною 

культурою та спортом  усіх верств 

населення  за місцем проживання та у 

місцях  масового відпочинку громадян 

 

- - - 1) Забезпечувати проведення 

щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості населення. 

ВОКМтаС 

 

2018-2020 

роки  

- - - 2) Забезпечувати контроль за 

станом спортивних майданчиків, 

що перебувають в підпорядкуванні 

виконкомів місцевих рад та у 

власності підприємств. 

ВОКМтаС 

 

Постійно 

- - - 3) Забезпечувати проведення 

місячника «Спорт для всіх – 

спільна турбота» з метою 

проведення ремонтних робіт 

існуючих спортивних та дитячих 

майданчиків та установки нових. 

ВОКМтаС 

 

Щорічно 
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- - - 4) Забезпечувати висвітлення 

проведення спортивно-масових 

заходів; розміщувати матеріали, 

які сприяють формуванню 

здорового способу життя 

населення. 

ВОКМтаС 

 

Постійно 

5500 6500 7500 

 

5) Відновити проведення 

першостей громади з лижних 

гонок серед дітей, юніорів та 

дорослих. 

ВОКМтаС 

ВФСТ «Колос» 

 

2018-2020 

роки 

6. Підтримка та розвиток 

олімпійського, неолімпійського, 

параолімпійського та дефлімпійського 

руху 

  

   Забезпечення якісного медичного 

обслуговування та медичного 

супроводу спортсменів, 

вихованців ДЮСШ, постійного 

медичного контролю при 

проведенні спортивних заходів 

місцевого, обласного, 

всеукраїнського і міжнародного 

рівнів з різних видів спорту.  

 

ВОКМтаС 

Корюківська 

районна 

центральна 

лікарня 

Постійно 

7. Розбудова спортивної 

інфраструктури, у тому числі 

будівництва та модернізації 

спортивних споруд 

40000 45000 50000 

 

Придбання обладнання та 

інвентарю, спортивного одягу, 

взуття і аксесуарів загального і 

спеціального призначення для 

оснащення спортивних закладів і 

спортивних споруд 

ВОКМтаС 

 

2018-2020 

роки 

8. Сприяння діяльності  громадських 

фізкультурно-спортивних організацій 

2000 2500 3000 1.Забезпечувати проведення 

першості громади з пляжного 

волейболу 

ВФСТ «Колос» 2018-2020 

роки 

14000 15000 16000 2.Забезпечувати проведення 

Кубків «Перемоги», «Золотої 

осені» та відкритої першості 

громади серед ветеранів з футболу. 

ВФСТ «Колос»  2018-2020 

роки 
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144000 150000 155000 3.Забезпечувати проведення 

Кубків з футболу та Відкритої 

першості громади з футболу. 

ВФСТ «Колос» 2018-2020 

роки 

2000 3000 4000 4.Запровадити сплату членських 

внесків індивідуальних та 

колективних членів Корюківської 

районної організації ВФСТ 

«Колос» 

ВФСТ «Колос» 2018-2020 

роки 

  8000 9000 10000 5.Забезпечувати проведення 

відкритої першості громади  з 

силових видів спорту : народного 

жиму, народного двоборства, 

армреслінгу, гірьового спорту, 

перетягування канату. 

ВФСТ «Колос» 2018-2020 

роки 

8000 9000 10000 6.Забезпечувати проведення 

легкоатлетичних кросів та змагань 

з нагоди всіх державних свят.  

ВФСТ «Колос» 2018-2020 

роки 

 

 
 

Секретар   міської ради         С.О.Олійник
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