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Про формування проекту «Районної програми
розвитку фізичної культури і спорту
на 2018-2020 роки»
Керуючись статтею 6, частиною 1 статті 41 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації», відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і
спорт» від 24.12.1993 № 3808-ХІІ (зі змінами), розпорядження Кабінету
Міністрів України від 9 грудня 2015 року №1320-р «Про схвалення Концепції
Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на
період до 2020 року», виконання Парламентських слухань на тему: «Шляхи
розвитку фізичної культури і спорту в Україні в умовах децентралізації влади»
від 23 березня 2016 року, враховуючи лист фінансового управління районної
державної адміністрації від 13.10.2017 року № 01-19/749, лист відділу
економіки та агропромислового розвитку районної державної адміністрації від
11.10.2017 року № 01-07/2, з метою залучення широких верств населення до
масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної
реабілітації, відведення фізичній культурі і спорту в районі провідної ролі як
важливого фактора здорового способу життя:

1. Затвердити Структуру «Районної програми розвитку фізичної культури і
спорту на 2018-2020 роки», що додається.

2. Визначити сектор з питань молоді та спорту райдержадміністрації головним
виконавцем та відповідальним за подання на затвердження сесією
Вижницької районної ради «Районної програми розвитку фізичної культури
і спорту на 2018-2020 роки».
3. Сектору з питань молоді та спорту райдержадміністрації до 10 грудня 2017
року розробити «Районну програму розвитку фізичної культури і спорту на
2018-2020 роки» та подати на розгляд сесії Вижницької районної ради,
відділу внутрішньої політики та доступу до публічної інформації апарату

райдержадміністрації оприлюднити «Районну програму розвитку фізичної
культури і спорту на 2018-2020 роки» на офіційному сайті Вижницької
районної державної адміністрації.
«
4. Сектору з питань молоді та спорту райдержадміністрації до 25 грудня 2017
року інформувати Вижницьку райдержадміністрацію про хід виконання
цього розпорядження.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника
апарату районної державної адміністрації Фуштея М.М.

Голова районної
державної адміністрації
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1. Загальна характеристика програми розвитку фізичної культури і
спорту на 2018 - 2020 роки

1.

Ініціатор розроблення
Програми

Вижницька районна державна
адміністрація

2.

Дата, номер і назва
розпорядчого документа
органу виконавчої влади про
розроблення Програми

3.

Розробник Програми

4.

Співрозробники Програми

5.

Відповідальний
виконавець Програми

Укази Президента України від 28 вересня 2004
року N ° 1148/2004 „Про Національну доктрину
розвитку фізичної культури і спорту” та від 2
серпня 2006 року № 667/2006 „Про національний
план дій щодо реалізації державної політики у
сфері фізичної культури і спорту”, Закону
України «Про фізичну культуру і спорт»
від 24.12.1993 № 3808-ХІІ та інших законодавчих
актів України” (зі змнами), розпорядження
Кабінету Міністрів України від від 9 грудня 2015
р. № 1320-р «Про схвалення Концепції Державної
цільової соціальної програми розвитку фізичної
культури і спорту на період до 2020 року»
виконання Парламентських слухань на тему:
"Шляхи розвитку фізичної культури і спорту в
Україні в умовах децентралізації влади" від 23
березня 2016 року постанови Верховної Ради
України від 3 лютого2011 року № 2992-VI “Про
Рекомендації парламентських слухань про
становище молоді в Україні “Молодь за здоровий
спосіб життя”
Сектор з питань молоді та спорту Вижницької
райдержадміністрації
Відділ освіти, дитячо-юнацька спортивна школа,
фізкультурно-спортивне товариство «Колос»,
районні федерації
Сектор
молоді
та
спорту
Вижницької
райдержадміністрації.

6.
7.
8.

9.

Учасники Програми

Термін реалізації Програми
Перелік місцевих бюджетів,
які беруть участь у виконанні
Програми (для комплексних
програм)
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми, всього

у тому числі:
9.1. коштів районних, міських
бюджетів та бюджетів
місцевого самоврядування

Відділ освіти, дитячо-юнацька спортивна школа,
фізкультурно-спортивне товариство «Колос»,
районні федерації, виконкоми міських, сільських,
селищної ради
2018 - 2020 роки
Районний, міські бюджети та бюджети місцевого
самоврядування

1990,0 тис. грн.

У межах видатків, передбачених у відповідних
бюджетах

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована районна
програма розвитку фізичної культури і спорту
на 2018 >2020 роки
•

Районна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2020
роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про
фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 3808-ХІІ та інших законодавчих
актів України” (зі змнами), розпорядження Кабінету Міністрів України від
від 9 грудня 2015 р. № 1320-р «Про схвалення Концепції Державної
цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період
до 2020 року» на виконання Парламентських слухань на тему: "Шляхи
розвитку фізичної культури і спорту в Україні в умовах децентралізації
влади" від 23 березня 2016 року постанови Верховної Ради України від З
лютого2011 року № 2992-VI “Про Рекомендації парламентських слухань про
становище молоді в Україні “Молодь за здоровий спосіб життя”.

У програмі враховано:
Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України” від 23 березня 2000 року №
1602-ІІІ; (зі змінами)
Закон України “Про державні цільові програми” від 18 березня 2004
року № 1624-VI; (зі змінами)
постанову Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 106
“Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових
програм” (зі змінами)
Спосіб життя населення району та стан сфери фізичної культури і
спорту створюють загрозу для фізичного розвитку підростаючого покоління
та характеризується певними чинниками, основними серед яких є:
не сформовано сталих традицій та мотивацій щодо фізичного
виховання і масового спорту, як важливого чинника фізичного та соціального
благополуччя, поліпшення стану здоров’я, ведення здорового способу життя
і подовження його тривалості;
погіршення стану здоров’я населення з різко прогресуючими
хронічними хворобами серця, гіпертонією, неврозом, артритом, ожирінням
тощо, що призводить до зменшення кількості осіб, які можуть бути залучені
до спорту вищих досягнень, зокрема спроможних тренуватися, витримуючи
значні фізичні навантаження, та досягати високих спортивних результатів;
щорічно зменшується кількість здорових дітей, які постійно відвідують
заняття з фізичної культури в загальноосвітніх школах;
невідповідність вимогам сучасності та значне відставання від світових
стандартів ресурсного забезпечення сфери фізичної культури і спорту, а саме
організаційного, кадрового, фінансового, матеріально-технічного,
інформаційного;
вкрай незадовільне становище з введенням до штатних розписів
сільських і селищних рад та за місцем роботи громадян посади інструктораметодиста з фізичної культури;

Прийняття районної програми розвитку фізичної культури і спорту на
2018-2020 роки дає можливість виконати поставлені завдання відповідно до
сучасних потреб економічного і соціального розвитку району.
Основні причини виникнення проблем, пов’язаних із кризовою
ситуацією у сфері фізичної культури і епорту, характеризуються такими
чинниками:
низька відповідальність за дотримання вимог законодавчих та
нормативно-правових актів щодо організації фізичного виховання в системі
освіти;
обмежена рухова активність, нераціональне та незбалансоване
харчування, фактори асоціальної поведінки у суспільстві; невідповідність
потребам населення послуг, що надаються засобами фізичної культури і
спорту за місцем проживання, роботи громадян та в місцях масового
відпочинку населення, у тому числі в сільській місцевості;
недостатній рівень ресурсного забезпечення дитячо-юнацького спорту;
недостатній рівень пропаганди в засобах масової інформації щодо
усвідомлення цінності здоров’я, відповідального ставлення батьків до
виховання своїх дітей та не сформовано ефективну систему стимулювання
населення до збереження свого здоров'я;
невисока престижність професій у сфері фізичної культури і спорту,
низький рівень матеріального заохочення працівників бюджетного сектору
цієї сфери вкрай недостатнє бюджетне фінансування та неефективне
залучення позабюджетних коштів.
Комплексний підхід до розв’язання існуючих проблем на основі
використання програмно-цільового методу потребує розроблення,
затвердження та виконання протягом 2018-2020 років районної програми
розвитку фізичної культури і спорту (далі - Програма).

3. Визначення мети Програми
Метою Програми є:
• відведення фізичній культурі і спорту в районі провідної ролі як
важливого фактора 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
району і держави у світовому співтоваристві.
• залучення широких верств населення до масового спорту,
популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації, як
важливої складової покращення якості та тривалості активного життя
населення;
• максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячоюнацькому, спорті вищих досягнень та, як результат, підвищення

авторитету району на обласному, всеукраїнському і міжнародному
рівнях.

4. Шляхи і засоби розв’язання проблеми
• '

Подальший розвиток фізичної культури і спорту в районі може бути
забезпечений за такими варіантом:
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 та побудови
взаємовіднрсин між органами державної влади та громадськими
організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, автономності
спортивних федерацій, вдосконалення системи розподілу коштів, що
сприятиме створенню умов для відведення фізичній культурі і спорту в
районі провідної ролі.
Протягом 2018-2020 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 місцях масового відпочинку населення;
> з підтримки дитячо-юнацького, спорту вищих досягнень, спорту
ветеранів;
> поліпшення організаційного, кадрового, матеріально-технічного,
фінансового забезпечення сфери фізичної культури і спорту.
Розв’язання проблем здійснюватиметься, зокрема, шляхом:
■ 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 дитячоюнацької спортивної школи;
■ взаємодії з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної
спрямованості та іншими суб'єктами сфери фізичної культури і спорту;
* покращення 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, зокрема дитячо-юнацької спортивної школи і
загальноосвітніх навчальних закладів;
* реконструкції діючих спортивних споруд;
■ удосконалення системи відзначення та заохочення спортсменів
високого класу.

5. Завдання, напрямки виконання Програми та результативні
показники

Завдання і заходи з виконання та прогнозний обсяг фінансових ресурсів
для виконання завдань програми наведено у додатку №1.
Програма є узагальнюючим документом, що визначає можливість
розв’язання однієї з найважливіших і найголовніших проблем - розвиток
фізичної культури і спорту в районі.
Виконання Програми дасть можливість:
^ підвищити рівень охоплення населення руховою активністю на
2-3 відсотки щороку;
^ 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 та профілактики
негативних явищ серед дітей та молоді;
^ забезпечити надання фізкультурно-спортивних послуг спортивними
клубами та фізкультурно-оздоровчими закладами, які
функціонуватимуть відповідно до встановлених стандартів;
^ залучити дітей та молодь віком від 6 до 18 років до занять у дитячоюнацькій спортивній школі, створити умови для розвитку резервного
спорту та ефективного поповнення складу збірних команд району,
області та держави;
^ забезпечити збереження провідних позицій спортсменів у районних,
обласних та міжнародних змаганнях різного рівня для піднесення
авторитету району, області та держави у світовому спортивному
співтоваристві;
^ забезпечити збереження та створення розгалуженої мережі сучасних
спортивних споруд (спортивні зали, плавальні басейни, спортивні
майданчики тощо).

6. Соціально-економічні наслідки виконання Програми
Реалізація Програми дасть змогу забезпечити перехід до нової,
гуманістичної моделі розвитку фізичної культури і спорту, в центрі уваги
якої - інтереси, потреби та мотиви конкретної людини, що сприятимуть
соціальній активності громадян.
Підвищиться доступність, якість та різноманітність форм оздоровчих,
рекреаційних та спортивних послуг для різних соціальних верств населення.

7. Фінансове забезпечення виконання Програми
Фінансування виконання заходів Програми здійснюватиметься в межах
коштів, що передбачатимуться у відповідних бюджетах на програми і заходи
з розвитку фізичної культури і спорту, а також із залученням позабюджетних
коштів.
Зокрема, відповідні органи місцевого самоврядування та місцеві органи
виконавчої влади - відповідальні виконавці заходів, передбачатимуть у
межах доведеного їм граничного обсягу асигнувань на відповідний рік
видатки на реалізацію Програми. Обсяги бюджетних асигнувань
визначатимуться, виходячи з необхідності забезпечення виконання у
відповідних роках конкретних заходів Програми, орієнтовних витрат на їх
реалізацію, обрахованих на підставі встановлених норм та нормативів,
прогнозних цін та тарифів з урахуванням індексу росту споживчих цін тощо,
а також з урахуванням можливостей доходної частини відповідних бюджетів
та спрямування на вказані цілі коштів з позабюджетних джерел.
(тис, гривень)

Обсяг коштів, які
пропонується залучити на
виконання Програми
Усього за Програмою
Районний

Усього
витрат на
виконання
2019 рік
2020 рік
2018 рік
Програми
600,0
690,0
700,0
1990,0
У межах видатків, передбачених у відповідних
бюджетах
Виконання Програми

8. Управління та контролю за ходом виконання Програми
Розпорядником коштів є Вижницька районна державна адміністрація.
Джерелом фінансування - районний бюджет.
Контроль за реалізацією Програми покладається на від діл економіки та
агропромислового розвитку районної державної адміністрації.
Сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації здійснює контроль
за станом впровадження і реалізації заходів цієї Програми та подає
узагальнену інформацію відділу економіки та агропромислового розвитку
районної державної адміністрації до 01 березня щорічно впродовж 2018-2020
років, узагальнену інформацію періодично розглядає на колегіях при
районній державній адміністрації та сесіях районної ради.

Додаток 1 до Програми
Завдання і заходи з виконання районної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2020 роки

Найменування
завдання

Найменування
показника

Значення показника

Усього
І.Створення умов
для забезпечення
оптимальної
рухової
активності різних
груп населення
для зміцнення
здоровя 3
урахуванням
інтересів,
здібностей та
індивідуальних
особливостей
2сйі®»рення умов
для підвищення
ефективності
фізичної
підготовки молоді

3.Забезпечення
функціонування
та удосконалення
мережі закладів
фізичної
культури і спорту

кількість проведених
спартакіад, турнірів,
кубків з різних видів
спорту

30

за роками
2018
2019
10
10

кількість проведених
заходів, в яких
беруть участь
ветерани

9

3

3

3

кількість учасників
фізкультурноспортивних заходів

450

150

150

150

кількість реклами

36

12

12

12

кількість
спортивних клубів,
фадардаїШДЮСШ

3

1

1

1

1

1

1

1

кількість виховаців,
якиз залучено до
участі у змаганнях
кількість учнів та
студентів, яких
залучено до участі у

992

296

320

376

2400

800

800

800

2020
10

Найменування заходу

Прогнозний обсяг
фінансових ^
ресурсів для
виконання завдань
$кя>фр«вень

2018

2019

2020

Забезпечити проведення щороку
районних і регіональних галузевих
спартакіад та інших фізкультурнооздоровчих та масових спортивних
змагань
Організація та проведення
фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів зі спорту ветеранів

1289 000

425 000

433 000

431 000

18 000

6 000

6 000

6 000

Створення умов для підвищення рівня
фізичної підготовки молоді для
проходження служби у Збройних
Силах, проводити відповідні
фізкультурно-спортивні заходи,
Вп}ремщ|с8Й€газсоціальної реклами
щодо пропаганди здорового способу
Зобгахечення діяльності спортивних
клубів
Забезпечення і збереження діяльності
ДЮСШ
Проведення та участь у змаганнях
різного рівня всіх вікових груп
вихованців ДЮСШ
Організація та проведення спортивних
змагань серед учнів та студентів

14 000

4 000

5000

5 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

79000

25 000

26 000

28 000

30000

10 000

10 000

10 000

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

5.Надання
якісних
фізкультурноспортивних
послуг

змаганнях
кількість учнів
ДЮСШ, які беруть
участь у
спеціалізованих
змінах
кількість
облаштованих
багатофункціональн
их спортивних
майданчиків із
синтетимчним
покриттям та
тренажерним
обладнанням
кількість придбаного
обладнання та
інвентарю,
спортивної форми
(ашммд®ктжа)геріалів
уЗМ І
кількість осіб, які
пройшли
перепідготовку,
підвищення
кваліфікації,
атестацію

Організація на базі оздоровчих
дитячих таборів спеціалізованих змін
для учнів ДЮСШ з метою
продовження навчально-тренувальної
роботи під час літніх шкільних
©йиждшгування багатофункціональних
спортивних майданчиків із
синтетичним покриттям та
тренажерним обладнанням

30 000

10 000

10000

10 000

510 000

120 000

190 000

200 000

1

Придбання обладнання та інвентарю,
спортивної форми

20000

10 000

10 000

8

8

-

-

-

-

10

10

Забезпечення висвітлення участі
збірних команд району на змаганнях
Забезпечити підвищення кваліфікації
кадрів та атестацію фахівців

Всього

1 990 000

600 000

690000

700 000

60

20

20

20

3

1

1

1

3

1

1

24

8

30

10

