УКРАЇНА
НОВОМИРГОРОДСЬКА РАЙОННА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________________________________
ДЕСЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від «

» грудня 2016р.

№_______
м.Новомиргород

Про районну цільову соціальну
програму розвитку фізичної культури
і спорту в Новомиргородському районі
на 2017 – 2020 роки
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве
самоврядування
в
Україні»
та
розглянувши
поданий
Новомиргородською районною державною адміністрацією проект «Районної
цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту в
Новомиргородському районі на 2017-2020 роки»,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну цільову соціальну програму розвитку фізичної
культури і спорту в Новомиргородському районі на 2017 – 2020 роки
(додається).
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань праці, соціального захисту, охорони здоров’я,
освіти, культури, роботи ЗМІ, молодіжної політики та спорту.

Голова районної ради

С. СОВЕНКО

Затверджено
рішення Новомиргородської
районної ради
від «___» ________ 2016 року №

Районна цільова соціальна програма
розвитку фізичної культури і спорту в
Новомиргородському районі
на 2017–2020 роки

2
І. Загальні положення
Районна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і
спорту в Новомиргородському районі на 2017 – 2020 роки (далі – Програма)
розроблена відповідно до Закону України “Про фізичну культуру і спорт” та
інших законодавчих актів України”, постанови Кабінету Міністрів України
від 09 грудня 2015 року № 1320-р «Про схвалення Концепції Державної
цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період
до 2020 року».
У програмі враховано:
Закон України “Про державні цільові програми”;
постанову Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року № 1320-р
“Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових
програм”.
Прийняття районної цільової соціальної програми розвитку фізичної
культури і спорту в Новомиргородському районі на 2017–2020 роки дає
можливість виконати поставлені завдання відповідно до сучасних потреб
економічного і соціального розвитку району.
Комплексний підхід до розв'язання існуючих проблем на основі
використання
програмно-цільового методу
потребує
розроблення,
затвердження та виконання протягом 2017-2020 років цільової соціальної
програми розвитку фізичної культури і спорту в Новомиргородському
районі.
ІІ. Мета Програми
Мета Програми полягає у створенні умов щодо:
залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації
здорового способу життя та фізичної реабілітації, як важливої складової
покращення якості та тривалості активного життя населення району;
максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячоюнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та, як результат,
підвищення авторитету району на обласному, всеукраїнському та
міжнародному рівнях.
ІІІ. Шляхи і засоби розв'язання проблеми
Протягом 2017-2020 років для розв'язання проблем передбачається
здійснити комплекс заходів, спрямованих на створення умов:
для фізичного виховання і спорту в усіх типах навчальних закладів, за
місцем роботи, проживання та у місцях масового відпочинку населення;
щодо підтримки дитячого, дитячо-юнацького, спорту вищих досягнень,
спорту ветеранів;
для забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту;
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поліпшення
організаційного,
нормативно-правового,
кадрового,
матеріально-технічного, фінансового, інформаційного забезпечення сфери
фізичної культури і спорту.
Розв'язання проблем здійснюватиметься, зокрема, шляхом:
збільшення в навчальних закладах усіх типів обсягів рухової активності
на тиждень;
створення умов для розвитку регулярної рухової активності різних
верств населення для зміцнення здоров'я з урахуванням інтересів, побажань,
здібностей та індивідуальних особливостей кожного;
підтримання закладів фізичної культури і спорту, зокрема, районної
ДЮСШ «Колос», районної ВФСТ «Колос» та залучення до навчальнотренувального процесу провідних тренерів;
підтримання та розвитку олімпійського руху;
взаємодії з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної
спрямованості та іншими суб'єктами сфери фізичної культури і спорту;
поліпшення розвитку матеріально –технічної бази спорту та вжиття
дієвих заходів до залучення інвестицій на зазначену мету;
поступового оновлення спортивної матеріально – технічної бази
закладів фізичної культури і спорту і загальноосвітніх навчальних закладів;
будівництва спортивних споруд та реконструкції діючих;
підготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів з фізичної культури і
спорту, зокрема і за рахунок державного замовлення на атестацію тренерів та
інших фахівців у сфері фізичної культури і спорту;
удосконалення системи відзначення та заохочення спортсменів високого
класу.
Ресурсне забезпечення виконання Програми наведено у додатку 1.
Напрями реалізації та заходи з виконання Програми наведені у
додатку 2.
Показники ефективності Програми визначаються за результатами
моніторингу її виконання.
ІV. Фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного
бюджету та інших джерел не заборонених законодавством.
V. Координація та контроль за ходом виконання програми
Координацію діяльності, пов’язаної з виконанням Програми, здійснює
відділ молоді та спорту райдержадміністрації.
Відділ молоді та спорту райдержадміністрації надає інформацію про хід
реалізації Програми управлінню освіти, науки, молоді та спорту
облдержадміністрації.
Відділ молоді та спорту Новомиргородської районної державної
адміністрації звітує про хід виконання програми на сесії районної ради не
рідше 1-го разу на рік.
______________

Додаток 1
до районної цільової соціальної
програми розвитку фізичної культури
і спорту в Новомиргородському
районі
на
2017-2020
роки,
затвердженої
рішенням
Новомиргородської районної ради від
“__” ______ 2016 року № ___
Ресурсне забезпечення
районної цільової соціальної програми розвитку фізичної
культури і спорту в Новомиргородському районі на 2017-2020 роки

Обсяг коштів,
який пропонується залучити
на виконання програми
Районний бюджет
Бюджети органів місцевого
самоврядування району
Разом

Усього витрат
на виконання
програми
(тис. грн.)

у тому числі за роками, тис. грн.
2017

2018

2019

2020

2825,0

2560,0

2450,0

2680,0

10415,0

20,0

25,0

30,0

35,0

110,0

2845,00

2585,0

2480,0

2715,0

10525,0

Примітка: Конкретні обсяги фінансування можуть уточнюватись під час затвердження або уточнення бюджету на відповідний бюджетний період.

Додаток 2
до районної цільової соціальної програми розвитку
фізичної культури і спорту в Новомиргородському
районі на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням
Новомиргородської районної ради
від “____” __________ 2016 року № ____
Напрями реалізації та заходи районної цільової соціальної програми
розвитку фізичної культури і спорту в Новомиргородському районі
на 2017–2020 роки
Виконавці

Джерела
фінансува
ння

2019

2020

усього

Очікуваний
результат

70,0

10,0

15,0

20,0

25,0

110,0

20,
0

25,
0

30,
0

35,
0

500,0

120
,0

125
,0

125
,0

130
,0

Формування збірних
команд району для їх
участі в змаганнях
вищого рівня

Районний
бюджет

880,0

170
,0

220
,0

270
,0

320
,0

Районний
бюджет

245,0

50,
0

60,
0

65,
0

70,
0

Організаційне
укріплення
фізкультурноспортивного
товариства «Колос»
Формування традицій
здорового способу
життя, покращення
здоровя населення

Районний
бюджет

180,0

30,
0

40,
0

50,
0

60,
0

Організація та проведення фізкультурнооздоровчих заходів для різних верств
населення

20172020 рр.

Відділ молоді
та спорту РДА,
районна
ДЮСШ
«Колос»

Районний
бюджет

Сприяти введенню до штатного розпису
субєктів
господарювання
посади
інструктора з фізичної культури

20172020 рр.

Органи
місцевого
самоврядування
району

Забезпечити участь збірних команд району
в змаганнях обласного, всеукраїнського та
міжнародного рівня

20172020 рр.

Забезпечити функціонування районного
фізкультурно-спортивного
товариства
«Колос» агропромислового комплексу
України
Проводити масові багатоступеневі, районні
змагання,
сільські
спортивні
ігри,
спартакіади, тощо

20172020 рр.

Забезпечити
проведення
навчальнотренувальних зборів для збірних команд
району

20172020 рр.

Відділ молоді
та спорту РДА,
районна ВФСТ
«Колос»
Відділ молоді
та спорту РДА,
районна ВФСТ
«Колос»
Відділ молоді
та спорту РДА,
районна ВФСТ
«Колос»
Відділ молоді
та спорту РДА,
районна
ДЮСШ
«Колос»

Бюджети
міської,
селищної і
сільських
рад
Районний
бюджет

20172020 рр.

Орієнтовні обсяги
фінансування, тис.грн.,у
тому числі за роками
2018

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

Перелік заходів програми

2017

1

Назва напрямку
реалізації (пріоритетні
завдання)

Термін
виконання
заходу

№
з/п

Формування традицій
здорового способу
життя, покращення
здоровя населення

Визначення
відповідальних осіб,
які б здійснювали
фізкультурнооздоровчу діяльність

Формування збірних
команд району для їх
участі в змаганнях
вищого рівня

2.

3.

Створення
умов
для
підвищення рівня фізичної
підготовки
молоді
для
проходження
служби
у
Збройних
Силах,
інших
військових формуваннях та
правоохоронних органах

Забезпечення функціонування
та
удосконалення
мережі
закладів фізичної культури і
спорту

Забезпечити проведення щороку районних
спартакіад
та
інших
фізкультурнооздоровчих та масових спортивних змагань

20172020 рр.

Організація та проведення фізкультурнооздоровчих та спортивних змагань зі
спорту ветеранів

20172020 рр.

Створення умов для підвищення рівня
фізичної
підготовки
молоді
для
проходження служби у Збройних Силах,
інших
військових
формуваннях
та
проводити
відповідні
фізкультурноспортивні заходи, зокрема районну та
участь в обласній спартакіаді з допризовної
молоді
Підвищення
ефективності
загальної,
професійної орієнтованої та спеціальної
фізичної підготовки у Збройних Силах,
інших
військових
формуваннях
та
правоохоронних органах
Забезпечення діяльності спортивних клубів
та створення спортивних федерацій з
олімпійських та не олімпійських видів
спорту

20172020 рр.

20172020 рр.

20172020 рр.

Забезпечення діяльності районної ДЮСШ
«Колос»

20172020 рр.

Забезпечити збільшення відділень з видів
спорту дитячо-юнацької спортивної школи

20172020 рр.

Забезпечити проведення районних, та
участь у обласних і Всеукраїнських
змаганнях з видів спорту по районній
ДЮСШ «Колос»

20172020 рр.

Відділ молоді
та спорту РДА,
районна
ДЮСШ
«Колос»,
районна ВФСТ
«Колос»
Відділ молоді
та спорту РДА,
районна ВФСТ
«Колос»
Відділ молоді
та спорту РДА,
районна
ДЮСШ
«Колос»

Районний
бюджет

110,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Районний
бюджет

70,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Районний
бюджет

70,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Відділ молоді
та спорту РДА,
районна
ДЮСШ
«Колос»
Відділ молоді
та спорту РДА

Районний
бюджет

70,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Районний
бюджет

70,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Відділ молоді
та спорту РДА,
районна
ДЮСШ
«Колос»,
Відділ молоді
та спорту РДА,
районна
ДЮСШ
«Колос»,
Відділ молоді
та спорту РДА,
районна
ДЮСШ
«Колос»,

Районний
бюджет

3800,0

800,
0

900,
0

1000
,0

1100
,0

Районний
бюджет

190,0

40,0

45,0

50,0

55,0

Районний
бюджет

260,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Формування збірних
команд району для їх
участі в змаганнях
вищого рівня

Залучення ветеранів
спорту до занять
фізичною культурою і
спортом
Набуття допризовною
молоддю звички до
систематичних занять
фізичною культурою і
спортом

Набуття допризовною
молоддю звички до
систематичних занять
фізичною культурою і
спортом
Охоплення населення
регулярними
заняттями фізичною
культурою і спортом
Забезпечення
стабільної
ДЮСШ

роботи

Забезпечення
стабільної
ДЮСШ

роботи

Формування збірних
команд району з видів
спорту для їх участі у
змаганнях обласного
та
Всеукраїнського
рівнів

4.

5.

6.

7.

Забезпечення відбору
осіб, які мають високий рівень
підготовленості та здатні під
час проведення спортивних
заходів витримування значні
фізичні
та
психологічні
навантаження, для подальшого
залучення їх до резервного
спорту

Організація на базі оздоровчих дитячих
таборів спеціалізованих змін для учнів
ДЮСШ з метою продовження навчальнотренувальної роботи під час літніх канікул

Забезпечення заохочень
спортсменам-чемпіонам,
чемпіонатів України
Підтримка
та
розвиток
олімпійського,
не
олімпійського,
параолімпійського
та
дефлімпійського руху

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

Надання
якісних
фізкультурно-спортивних
послуг

та

20172020 рр.

Проведення
обов’язкової складової
роботи ДЮСШ для
покращення
спортивних
результатів

Відділ молоді
та спорту РДА,
районна
ДЮСШ
«Колос»,

Районний
бюджет
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110,0
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Районний
бюджет

100,0

20,0
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30,0

30,0

5,0

5,0

10,0

10,0

Для досягнення
співробітництва у
сфері фізичної
культури і спорту

Створення сучасної
матеріально-технічної
бази фізичної
культури і спорту

стипендій
призерам

20172020 рр.

Забезпечення заохочень та стипендій
тренерам, які виховали чемпіонів, призерів
чемпіонатів України

20172020 рр.

Сприяти розвитку міжвідомчого та
багатостороннього співробітництва у сфері
фізичної культури і спорту

20172020 рр.

Модернізація, реконструкція, капітальний
ремонт, проектування та будівництво
закладів фізичної культури і спорту,
спортивних споруд

20172020 рр.

Облаштування
багатофункціональних
спортивних майданчиків із синтетичним
покриттям та тренажерним обладнанням

20172020 рр.

Придбання обладнання та інвентарю,
спортивного одягу, взуття та аксесуарів
загального і спеціального призначення

20172020 рр.

Відділ молоді
та спорту РДА,
районна
ДЮСШ
«Колос»,

Районний
бюджет

Забезпечити перепідготовку, підвищення
кваліфікації кадрів, проведення атестації
фахівців у сфері фізичної культури і спорту

20172020 рр.

Відділ молоді
та спорту РДА,
районна
ДЮСШ
«Колос»,

Районний
бюджет

Районний
бюджет
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Районний
бюджет
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500,
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400,
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400,
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50,0

110,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Районний
бюджет

Створення мотивацій
спортсменам для
досягнення високих
результатів

Створення мотивацій
тренерам для
досягнення високих
результатів

Створення сучасної
матеріально-технічної
бази фізичної
культури і спорту

Забезпечення
спортсменів
необхідною
екіпіровкую та
інвентарем

Підвищення рівня
знань та набуття
практичного досвіду

Забезпечення висвітлення досягнень
спортсменів та спортивних подій у засобах
масової інформації

20172020 рр.

Відділ молоді
та спорту РДА,
районна ВФСТ
«Колос»,
районна
ДЮСШ
«Колос»,

__________________________

Не потребує фінансування

Забезпечення
пропаганди здорового
способу життя

