ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Новомиргородської
районної ради
від « »
2018 року №
ПОЛОЖЕННЯ
про стипендії для спортсменів та заохочень тренерам
Новомиргородського району – переможців та призерів чемпіонатів
України згідно районної цільової соціальної програми розвитку фізичної
культури і спорту в Новомиргородському районі на 2017-2020 роки,
затвердженої рішенням Новомиргородської районної ради від 23 грудня
2016 року № 173.
1. Загальні положення.
1.1. Цим положенням регламентується порядок призначення та
та
заохочень
тренерам
виплати
стипендій
для
спортсменів
Новомиргородського району – переможців та призерів чемпіонатів України
(далі - стипендії).
1.2. Стипендії та заохочувальні виплати призначаються за рішенням
районної комісії з відбору претендентів на призначення стипендій
спортсменам та заохочень тренерам Новомиргородського району –
переможців та призерів чемпіонатів України для підтримки і стимулювання
розвитку спорту вищих досягнень в Новомиргородському районі.
Матеріального і морального заохочення спортсменів та тренерів для
досягнення високих спортивних результатів.
1.3. Щорічно, починаючи з 2018 року, залежно від досягнутих
спортивних результатів, щомісячні стипендії встановлюються у таких
розмірах:
Чемпіонам України – 600 гривень;
ІІ місце чемпіонатів України – 500 гривень;
ІІІ місце чемпіонатів України – 400 гривень.
1.4. Щорічно, починаючи з 2018 року, залежно від досягнутих
результатів встановити розмір одноразової щорічної заохочувальної виплати
тренерам, які виховали чемпіонів та призерів чемпіонатів України в таких
розмірах:
Чемпіон України – 1800 гривень;
ІІ місце чемпіонатів України – 1500 гривень;
ІІІ місце чемпіонатів України – 1200 гривень.
2. Умови призначення стипендій.
2.1. Стипендії призначаються спортсменам та заохочувальні виплати
тренерам
Новомиргородського району – переможцям та призерам
чемпіонатів України.
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Спортсменам з не олімпійських видів спорту та не олімпійських номерів
програми виплата стипендії здійснюється в розмірі 50% від встановлених
норм.
2.2. Стипендії призначаються спортсменам та заохочувальні виплати
тренерам, які і в попередньому році, і в рік виплати стипендії виступають за
Новомиргородський район.
3. Визначення кандидатів на призначення стипендій.
3.1. Стипендії та заохочувальні виплати призначаються спортсменам і
тренерам – громадянам України, які постійно проживають на Україні та
виступають за Новомиргородський район.
Обов’язковою умовою для одержання стипендії та заохочувальної
виплати є зайняте призове місце на Чемпіонаті України.
3.2. Висунення кандидатів на призначення стипендії та заохочувальних
виплат тренерам здійснюється за поданням відділу освіти, молоді та
спорту
Новомиргородської
районної державної адміністрації, згідно
пропозиції районної дитячо-юнацької спортивної школи «Колос».
4. Відбір претендентів на призначення стипендій.
4.1. Відбір претендентів на призначення стипендії та заохочувальної
виплати здійснюється районною комісією з відбору претендентів на
призначення стипендій (далі – комісія) на підставі клопотання спортивної
організації, в якій займається спортсмен та працює його тренер.
4.2. За результатами конкурсу комісія готує пропозиції щодо
призначення стипендій та заохочувальних виплат.
Кандидати на здобуття стипендії та заохочувальної виплати
розглядаються комісією за наявності таких матеріалів:
- копія трудової книжки тренера;
- копії протоколів змагань з видів спорту або витягів з протоколів;
- копії нагород: дипломи, сертифікати, грамоти тощо;
- копії наказу (або розпорядження) про зарахування спортсмена до
спортивної організації;
- копії ідентифікаційного коду та свідоцтва про народження (або
паспорта);
- фотографія розміром 9 х 13;
- банківські реквізити для перерахування стипендій та заохочувальних
виплат.
5. Організаційне забезпечення проведення претендентів на
призначення стипендій.
5.1. Організаційне проведення відбору претендентів на призначення
стипендій та заохочувальних виплат здійснюється спортивною організацією, в
якій займається спортсмен та працює тренер.
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5.2. Проведення відбору претендентів на призначення стипендій та
заохочувальних виплат здійснюється районною комісією.
5.3. Комісію очолюють співголови, які за посадою є головами
Новомиргородської районної державної адміністрації та Новомиргородської
районної ради.
5.4. До складу комісії входять співголови, секретар, члени комісії.
5.5.Формою роботи комісії є засідання. Засідання комісії є
правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу.
5.6. Рішення комісії приймаються більшістю голосів присутніх членів
комісії шляхом відкритого голосування.
5.7. Рішення комісії оформлюються протоколом, який підписується
співголовами та секретарем.
5.8. Інформація про проведення конкурсного відбору та визначення
стипендіатів та їх тренерів оприлюднюється на офіційних сайтах районної
ради та райдержадміністрації.
5.9. До повноважень комісії належить:
5.9.1. Ознайомлення та аналіз документів, що надійшли від спортивної
організації в якій займається спортсмен та працює тренер.
5.9.2. Підготовка пропозицій голові районної державної адміністрації
щодо призначення (позбавлення) відповідних стипендій та заохочувальних
виплат.
5.10. Комісія має право одержувати від спортивної організації в якій
займається спортсмен та працює тренер, додаткову інформацію, документи і
матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.
6. Порядок призначення та виплати стипендій.
6.1. Підставою для виплати стипендій та заохочувальних виплат є
рішення районної комісії.
Стипендії призначаються на календарний рік, а заохочувальні виплати
тренерам призначаються один раз на рік згідно списку спортсменів та їх
тренерів, наданого комісією.
6.2. Стипендії виплачуються щомісячно у розмірі, зазначеному у пункті
1.3. цього Положення незалежно від розміру заробітної плати, пенсії тощо.
6.3. Заохочувальні виплати тренерам виплачуються один раз на рік у
розмірі, зазначеному у пункті 1.4. цього Положення незалежно від розміру
заробітної плати, пенсії тощо.
6.3. Виплата стипендій та заохочувальних виплат здійснюється відділом
освіти, молоді та спорту райдержадміністрації за рахунок коштів районного
бюджету.
6.4. Рішення комісії про виплату та зняття стипендії та заохочувальної
виплати направляється у
відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації, де приймається відповідний наказ начальника відділу.
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7. Позбавлення стипендії та заохочувальної виплати.
7.1. Виплата стипендії та заохочувальної виплати може бути
припинена рішенням районної комісії з відбору претендентів на призначення
стипендій для спортсменів та заохочень тренерам Новомиргородського
району – переможців та призерів чемпіонатів України за поданням спортивної
організації в разі порушення спортсменом та тренером навчальнотренувального процесу, зниження спортивних результатів, невиконання
індивідуального плану підготовки або дискваліфікації спортсмена.
7.2. У разі смерті спортсмена виплата стипендії не проводиться.
8. Очікувані результати.
Виплата стипендій та заохочувальних виплат сприятиме підтримці і
стимулюванню діяльності спортсменів Новомиргородського району,
спрямованої на досягнення високих спортивних результатів, підвищення
іміджу України на міжнародній спортивній арені.
________________

Додаток 1
до Положення про стипендії
для спортсменів та заохочень
тренерам Новомиргородського
району
затвердженого рішенням
Новомиргородської районної ради
від « »
2018 року №
Склад
районної комісії з відбору претендентів на призначення стипендій
для спортсменів та заохочень тренерам Новомиргородського району
– переможців та призерів чемпіонатів України
Співголови комісії:
1. Сенченко
Олександр Олегович

- голова Новомиргородської районної
державної адміністрації;

2. Совенко
Сергій Миколайович

- голова Новомиргородської
районної ради;

Секретар комісії:
3. Туз Віктор Вікторович

- заступник начальника відділу завідувач сектору молоді та спорту
відділу освіти, молоді та спорту
Новомиргородської районної
державної адміністрації;

Члени комісії:
4. Вакуленко
Володимир Петрович

- депутат Новомиргородської
районної ради;

5. Горбуліна
Світлана Вікторівна

- начальник фінансового управління
Новомиргородської районної
державної адміністрації;

6. Дарієнко
Олександр Іванович
7. Єпанча
Олександр Володимирович

- тренер – викладач ДЮСШ «Колос»;
- начальник відділу освіти, молоді
та спорту Новомиргородської
районної державної адміністрації;
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Продовження додатка
8. Жуков
Артем Олександрович

- головний спеціаліст сектору
юридичної роботи та з питань
запобігання і виявлення корупції
апарату Новомиргородської районної
державної адміністрації;

9. Шовкова
Наталія Анатоліївна

- головний спеціаліст сектору молоді
та спорту відділу освіти, молоді та
спорту Новомиргородської районної
державної адміністрації.

10. (за посадою)

- директор районної ДЮСШ «Колос»;
_________________________

Затверджено
рішення Новомиргородської
районної ради
від « »
201 року №

Районна цільова соціальна програма
розвитку фізичної культури і спорту в
Новомиргородському районі
на 2017–2020 роки
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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», Новомиргородського районного
фізкультурноспортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України та
залучення до навчально-тренувального 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 освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації надає інформацію
про хід реалізації Програми управлінню освіти, науки, молоді та спорту
облдержадміністрації.
Відділ освіти, 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 “ ”
201 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

2845,0

2785,0

3010,0

3555,0

12195,0

20,0

25,0

30,0

35,0

110,0

2865,00

2810,0

3040,0

3590,0

12305,0

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 “ ”
201 року №
Напрями реалізації та заходи районної цільової соціальної програми
розвитку фізичної культури і спорту в Новомиргородському районі
на 2017–2020 роки

1

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

Організація
та
проведення
фізкультурно-оздоровчих заходів для
різних верств населення

20172020 рр.

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

Районний
бюджет

Сприяти введенню до штатного розпису
суб’єктів
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.

Відділ
освіти,
молоді та спорту
РДА,
Новомиргородська
районна організація
Всеукраїнського
фізкультурноспортивного

Бюджети
міської,
селищної і
сільських
рад
Районний
бюджет

70,0

2020

Орієнтовні обсяги
фінансування, тис.грн.,у
тому числі за роками
2019

Джерела
фінансува
ння

2018

Виконавці

2017

Перелік заходів програми

усього

Назва напрямку реалізації
(пріоритетні завдання)

Термін
виконання
заходу

№
з/п

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

Очікуваний
результат

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

товариства «Колос»
АПК України
Забезпечити
функціонування
Новомиргородської районної організації
Всеукраїнського
фізкультурноспортивного
товариства
«Колос»
агропромислового комплексу України

20172020 рр.

Проводити масові багатоступеневі,
районні змагання, сільські спортивні
ігри, спартакіади, тощо

20172020 рр.

Забезпечити проведення навчальнотренувальних зборів для збірних команд
району

20172020 рр.

Забезпечити
проведення
щороку
районних
спартакіад
та
інших
фізкультурно-оздоровчих та масових
спортивних змагань

20172020 рр.

Відділ
освіти,
молоді та спорту
РДА,
Новомиргородська
районна організація
Всеукраїнського
фізкультурноспортивного
товариства «Колос»
агропромислового
комплексу України
Відділ
освіти,
молоді та спорту
РДА,
Новомиргородська
районна організація
Всеукраїнського
фізкультурноспортивного
товариства «Колос»
агропромислового
комплексу України
Відділ
освіти,
молоді та спорту
РДА,
районна
ДЮСШ «Колос»

Районний
бюджет

880,0

170
,0

220
,0

270
,0

320,0

Організаційне
укріплення
Новомиргородської
районної організації
Всеукраїнського
фізкультурноспортивного
товариства «Колос»
агропромислового
комплексу України

Районний
бюджет

245,0

50,
0

60,
0

65,
0

70,0

Формування традицій
здорового способу
життя, покращення
здоровя населення

Районний
бюджет

180,0

30,
0

40,
0

50,
0

60,0

Формування збірних
команд району для їх
участі в змаганнях
вищого рівня

Відділ
освіти,
молоді та спорту
РДА,
районна
ДЮСШ
«Колос»,
Новомиргородська
районна організація
Всеукраїнського
фізкультурноспортивного
товариства «Колос»
агропромислового
комплексу України

Районний
бюджет

110,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Формування збірних
команд району для їх
участі в змаганнях
вищого рівня

Організація
та
проведення
фізкультурно-оздоровчих та спортивних
змагань зі спорту ветеранів

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

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
Забезпечення
діяльності
районної
ДЮСШ «Колос»

Відділ
освіти,
молоді та спорту
РДА,
Новомиргородська
районна організація
Всеукраїнського
фізкультурноспортивного
товариства «Колос»
агропромислового
комплексу України
Відділ
освіти,
молоді та спорту
РДА,
районна
ДЮСШ «Колос»

Районний
бюджет

70,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Районний
бюджет

70,0

10,0

15,0

20,0

25,0

20172020 рр.

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

Районний
бюджет

70,0

10,0

15,0

20,0

25,0

20172020 рр.

Відділ
молоді
РДА

освіти,
спорту

Районний
бюджет

70,0

10,0

15,0

20,0

25,0

20172020 рр.

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

Районний
бюджет

5300,0

800,
0

1100
,0

1500
,0

1900,0

Районний
бюджет

190,0

40,0

45,0

50,0

55,0

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

Районний
бюджет

330,0

20172020 рр.

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.

та

50,0

60,0

100,
0

120,0

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.

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

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

Проведення
обов’язкової
складової роботи
ДЮСШ для
покращення
спортивних
результатів

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

20172020 рр.

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

Районний
бюджет

110,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Забезпечення заохочень та стипендій
спортсменам-чемпіонам,
призерам
чемпіонатів України

20172020 рр.

Районний
бюджет

110,0

20,0

25,0

30,0

35,0

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

20172020 рр.

Районний
бюджет

100,0

20,0

20,0

30,0

30,0

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

20172020 рр.

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

Районний
бюджет

30,0

5,0

5,0

10,0

10,0

Для досягнення
співробітництва у
сфері фізичної
культури і спорту

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

20172020 рр.

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

Районний
бюджет

2500,0

1000
,0

500,
0

500,
0

500,0

Створення сучасної
матеріально-технічної
бази фізичної
культури і спорту

Облаштування багатофункціональних
спортивних майданчиків із синтетичним
покриттям та тренажерним обладнанням

20172020 рр.

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

Районний
бюджет

900,0

400,
0,

400,
0

50,0

50,0

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

20172020 рр.

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

Районний
бюджет

110,0

20,0

25,0

30,0

35,0

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
екіпіровкою та
інвентарем

7.

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

20172020 рр.

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

Забезпечення висвітлення досягнень
спортсменів та спортивних подій у
засобах масової інформації

20172020 рр.

Відділ
освіти,
молоді та спорту
РДА,
Новомиргородська
районна організація
Всеукраїнського
фізкультурноспортивного
товариства «Колос»
агропромислового
комплексу України,
районна
ДЮСШ
«Колос»,

Районний
бюджет

40,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Підвищення рівня
знань та набуття
практичного досвіду

Надання якісних фізкультурноспортивних послуг

__________________________

Не потребує фінансування

Забезпечення
пропаганди здорового
способу життя

Додаток 3
№
з/
п
1
І
1
2
ІІ
1

2
3
5

6

Показники продукту
районної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки
ІІ етап
ІІІ етап
Вихідні
І етап виконання програми
Назва показника
Од.
(20__(20_дані на
виміру
20__р.р.) 20_р.р.)
початок дії
програми

2

3

4

2017рік

5

2018 рік

6

2019рік

7

2020 рік

8

Показники продукту програми

Показники ефективності програми
Кількість
учнів
загальноосвітніх
навчальних закладів, від загальної
кількості, які відвідують уроки з
фізичної культури три та більше разів
на тиждень
Учнівська молодь,
секційною роботою

яка

53,5

54,0

54,5

55,0

14,0

15,0

16,5

17,0

17,5

-

1

2

3

3

осіб

1

1

1

1

1

осіб

4

4

4

4

4

%

53,5

%

охоплена

Кількість
діючих
колективів
фізкультури
на
підприємствах,
установах, організаціях
Кількість
штатних
інструкторівметодистів при сільських, селищних
радах, на підприємствах, установах та
в
Новомиргородській
районній
організації
Всеукраїнського
фізкультурно-спортивного товариства
«Колос» агропромислового комплексу
України,
Кількість
штатних
одиниць
в
організаціях ФСТ «Колос»

одиниць

9

10

Усього за
період дії
програми(а
бо до кінця
програми)

11

7

8

9
10
11
ІІІ
1
2

Кількість новоутворених під час дії
програми відділень з видів спорту у
ДЮСШ / кількість вихованців у
новоутворених відділеннях
Кількість
проведених
офіційних
спортивних змагань різного рівня /
кількість учасників змагань
Кількість
осіб,
що
пройшли
підвищення кваліфікації з числа
тренерсько-викладацького складу та
адміністрації
дитячо-юнацької
спортивної школи
Кількість
реконструйованих
та
відремонтованих
об’ємних
спортивних споруд
Кількість
побудованих
нових
спортивних споруд

одиниць/
осіб

1/24

1/24

1/24

1/22

1/22

одиниць/
осіб

75/1810

82/1930

86/195
0

90/199
5

90/2010

осіб

-

3

3

3

3

одиниць

-

1

-

-

-

одиниць

-

-

-

1

-

Показники якості програми

_______________________________

