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ВЕРХНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА СУМСЬКОГО РАЙОНУ
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОГРАМА
розвитку фізичної культури і спорту
на території Верхньосироватської сільської ради
Сумського району Сумської області
на 2019-2023 роки

2019 р.

Загальна характеристика Програми
1.

Ініціатор розроблення Верхньосироватська
сільська
Програми
Сумського району Сумської області

2.

Розробник Програми

відділ організаційно-правового забезпечення
та управління персоналом

5.

Учасники Програми

виконавчий комітет, структурні підрозділи
сільської ради, громадські об’єднання,
вітчизняні та іноземні організації

6

Розпорядник коштів

рада

7.

Термін
Програми

8.

Перелік
місцевих Кошти місцевого бюджету
бюджетів, які беруть
участь у виконанні
Програми

9.

Загальний
фінансових
необхідних
реалізації

1)

В тому числі з них
коштів:

Верхньосироватська
сільська
Сумського району Сумської області
реалізації 2019 - 2023 роки

рада

обсяг У межах фінансових можливостей
ресурсів,
для

місцевого бюджету
У межах фінансових можливостей
10. Основні джерела
Кошти місцевого бюджету; кошти, отримані
фінансування Програми від національних та міжнародних донорів

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Фізична культура і спорт є важливою складовою частиною виховного
процесу дітей і підлітків, учнівської та студентської молоді і відіграють
значну роль у зміцненні здоров’я, підвищенні фізичних і функціональних
можливостей
організму
людини,
забезпеченні
здорового
дозвілля, збереженні тривалості активного життя дорослого населення.
Світовий досвіт свідчить, що рухома активність людини протягом
усього життя, сприяє профілактиці захворювань та зміцненню здоров’я. За
інтегральним показником здоров’я населення, яким є середня очікувана
тривалість життя людини в Україні посідає одне з останніх місць в Європі.
В Україні діє Державна програма розвитку фізичної культури і спорту,
затверджена Постановою Кабінету Міністрів України. В населених пунктах
Верхньосироватської ОТГ ситуації у сфері фізичної культури та спорту
знаходиться на не достатньому рівні.
Необхідність розвитку та стимулювання спортивної галузі у громаді
зумовили розробку даної програми, яка охоплює період з 2019 по 2023 роки
та містить план заходів із вдосконалення спортивно-оздоровчої сфери, а
також активне спрямування та залучення бюджетних та позабюджетних
коштів, інвестицій, покращення матеріально-технічної бази, пропагування
здорового способу життя та оздоровлення населення.

РОЗДІЛ 2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
2.1. Основною метою і завданням Програми є поліпшення стану здоров’я
населення та профілактика захворювань, сприяння створенню умов для
забезпечення оптимальної рухової активності кожної людини впродовж
усього життя, досягнення нею достатнього рівня фізичної та функціональної
підготовленості, а також соціального, біологічного та психічного
благополуччя.
2.2. Завдання Програми:
- популяризація здорового способу життя, забезпечення розвитку таких
напрямів фізичної культури як фізичне виховання та масовий спорт і
створення умов для регулярної рухової активності різних верств населення з
урахуванням інтересів, побажань, здібностей та індивідуальних особливостей
кожного;
- створення умов для залучення дітей, у тому числі і дітей-інвалідів, до
занять обраним видом спорту, виявлення та залучення обдарованої молоді до
системи резервного спорту, спорту вищих досягнень;
- створення цілісної системи забезпечення сфери фізичної культури і спорту
шляхом удосконалення кадрового, матеріально-технічного, фінансового,

науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення, активізації
співпраці
з
громадськими
організаціями
фізкультурно-спортивної
спрямованості, в тому числі шляхом надання фінансової підтримки;
- удосконалення системи морального і матеріального заохочення у сфері
фізичної культури та спорту, стимулювання досягнення високих спортивних
результатів;
- створення цілісної системи взаємодії державних та громадських інституцій
в реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту;
- організація серед дітей та дорослих заходів з активного відпочинку,
фізкультурних занять, тренувань, спортивних змагань, направлених на
активний відпочинок громадян, відволікання від шкідливих звичок,
збереження здоров’я, досягнення високої майстерності та високих
спортивних результатів;
- залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та
спортом шляхом створення належних умов в місцях масового відпочинку та
за місцем проживання;
- здійснення агітаційно-пропагандистської та просвітницької діяльності з
питань оздоровлення населення засобами фізичної культури і спорту;
- проведення облаштування, ремонтів та реконструкції спортивних споруд на
території Верхньосироватської сільської ради;
- зміцнення матеріально-технічної бази в галузі спорту шляхом бережливого
ставлення до існуючого майна та придбання нового;
- інтегрування ефективних (інноваційних) форм і методів фізкультурноспортивної діяльності та розвиток різних видів спорту з урахуванням
місцевих особливостей і економічних факторів;
- удосконалення системи підготовки сільських команд, підвищення якості
функціонування шкільних гуртків, підтримки спорту ветеранів.
Розділ 3. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Реалізація програми сприятиме:
1. Соціально-економічним зрушенням у галузі фізичної культури та масового
спорту, створенню умов для забезпечення оптимальної рухової активності
кожної людини.
2. Залученню широких верств населення до регулярних оздоровчих занять.
3. Покращанню роботи щодо надання фізкультурно-спортивних, оздоровчих
послуг за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення на
території сільської ради.
4. Зміцненню матеріально-технічної бази для занять масовим спортом.
5. Облаштуванню, утриманню та реконструкції фізкультурно-оздоровчих і
спортивних споруд за місцем проживання та у місцях масового відпочинку
населення на території сільської ради.

6. Виявленню і залученню талановитої молоді до занять фізичною культурою
і спортом в спортивних школах всіх типів та досягнення нею високих
спортивних результатів.
7. Приділенню значно більшої уваги в засобах масової інформації пропаганді
здорового способу життя, занять фізичною культурою та спортом.
Розділ 4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Виконання Програми дасть можливість:
- збільшити загальну чисельність населення, залученого до різних видів
фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;
- регулярно проводити спортивно-оздоровчі заходи різного рівня на території
ОТГ;
- запровадження доступних, якісних та різноманітних форм оздоровчих,
рекреаційних, реабілітаційних та спортивних послуг для різних груп
населення;
- підвищити рівень охоплення громадян, насамперед дітей та молоді, всіма
видами фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи;
- щороку зменшувати кількість дітей та молоді, віднесених за станом здоров'я
до спеціальної медичної групи;
- привести стан спортивних об’єктів громади у відповідність із сучасними
стандартами, що надасть змогу забезпечити на спортивних спорудах
мінімальний обсяг рухової активності громадян;
- створити цивілізовані умови для соціальної адаптації та фізкультурноспортивної реабілітації інвалідів та осіб з обмеженими фізичними
можливостями;
- удосконалити систему підготовки спортсменів, покращити результати
виступів спортсменів та збільшити кількість завойованих спортсменами
нагород на районних та обласних змаганнях, що сприятиме затвердженню
патріотичних почуттів у громадян та підвищенню авторитету
Верхньосироватської ОТГ у обласному та всеукраїнському спортивному
співтоваристві.
Розділ 5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Фінансування заходів, передбачених цією Програмою, буде здійснюватися
у межах коштів, що передбачатимуться у бюджеті Верхньосироватської ОТГ
на заходи і розвиток фізичної культури і спорту, з урахуванням можливостей
дохідної частини бюджету для спрямування коштів на вказані цілі.
Також програма може включати позабюджетні кошти інвесторів,
громадських формувань, інших юридичних та фізичних осіб, що не
суперечить чинному законодавству України.

Розділ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми здійснює
відділ освіти, культури, молоді та спорту Верхньосироватської сільської ради
Сумського району Сумської області.
Виконавчі органи, інші виконавці забезпечують виконання заходів
Програми та щороку, до 5 січня та до 5 липня, інформують сільського голову
про їх виконання.

Сільський голова

А. АЛЕКСАНДРОВА

