
 
УКРАЇНА  

МАЛОВИСКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА 

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ТРИДЦЯТЬ ШОСТА  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 29 березня 2018 року                                                                                № 940 

м. Мала  Виска 

 

  

Про затвердження  Програми розвитку фізичної 

культури та спорту серед мешканців 

Маловисківської громади на 2018 – 2020 роки 

 

  

Керуючись  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, ст. 5 

Закону України «Про фізичну культуру і спорт», та  з  метою створення належних умов 

для підвищення ефективного розвитку фізкультури і спорту на території Маловисківської 

міської ради, створення відповідних соціально-економічних, нормативно - правових, 

організаційно - технічних умов та здійснення заходів для розвитку фізичної культури і 

спорту, Маловисківська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму розвитку фізичної культури та спорту серед мешканців 

Маловисківської громади на 2018 – 2020  (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань освіти, культури, молоді, фізичної культури та спорту (голова Артишко 

В.В.), та на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради  Жовтило А.В. 

 

 

 

Міський   голова                                                                                            Ю.Л. ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням міської ради 

від 29.04.2018 року № 940 

Секретар міської ради  

Л.А.ПОСТОЛЮК  

_______________________ 

  

ПРОГРАМА 

розвитку фізичної культури та спорту серед мешканців  

Маловисківської громади на 2018 – 2020 роки 

І. Загальна характеристика програми. 

      1. Розробник програми 

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради 

  2. Відповідальний виконавець програми 

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради 

  3. Учасники програми 

Відділи міськвиконкому, загальноосвітні 

навчальні заклади   

  4. Термін реалізації програми 2018-2019 роки 

  5. Джерела фінансування Міський бюджет 

  6.  Фінансування  

2018 рік – 50 тис. 

2019 рік – 50 тис. 

2020 рік – 50 тис. 

 

ПРОГРАМА 

розвитку фізичної культури та спорту серед  

мешканців  Маловисківської громади на 2018 – 2020 роки  

Загальні положення: 

Фізична культура і спорт є складовою частиною виховного процесу дітей та 

підлітків, учнівської та студентської молоді, відіграє важливу роль у зміцненні здоров’я, 

підвищенні фізичних і функціональних можливостей організму людини, забезпеченні 

здорового дозвілля, збереженні тривалості активного життя дорослого населення.  

На території Маловисківської міської ради проводиться певна робота, спрямована на 

створення належних умов для розвитку масової фізичної культури і спорту. На стадіоні 

«Колос» у м. Мала Виска, де систематично проходять міські та районні спортивні 

змагання, проведено роботи по облаштуванню сучасних місць для глядачів, ремонт 

адмінприміщення, на першому поверсі влаштовані  душові кабінки, проведено ремонтні  

роботи службових приміщень. На належному рівні утримуються  спортивні споруди 

дитячих ігрових майданчиків, розташованих по вулиці Спортивній у м.Мала Виска та 

комунальних дошкільних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів м.Мала Виска та 

сільських населених пунктів громади.  

Проте, на даний час відсутня чітко скоординована програма взаємодії різних 

державних структур і громадських організацій, які беруть участь у фізкультурно - 

спортивному русі. Нагальним залишається питання формування здорового способу життя 

та зміцненні здоров’я населення, профілактики шкідливих звичок, передусім серед 

дорослого населення та неучнівської молоді. На сьогодні існує потреба у проведенні 

якісних змін у сфері фізичної культури і спорту на основі використання сучасних 

підходів, об’єднання зусиль зацікавлених організацій та широких верств населення.  

Звідси випливає потреба у прийняті Програми розвитку фізичної культури та спорту 

серед  мешканців Маловисківської громади на 2018 – 2020 роки. 

Мета та основні завдання Програми 
Метою Програми є реалізація заходів, спрямованих на створення належних умов для 

підвищення ефективного розвитку фізкультури і спорту на території міської ради, які 



стануть основою поліпшення здорового способу мешканців, створення необхідних 

соціально - економічних, нормативно - правових, організаційно - технічних умов та 

здійснення заходів для розвитку фізичної культури і спорту на підпорядкованій території. 

Основними завданнями Програми є: 

-впровадження дієвої системи фізкультурної просвіти населення, яка б сприяла 

формуванню традицій і культури здорового способу життя, престижу здоров’я; 

-залучення громадян, насамперед дорослого населення та неучнівської молоді,  до 

регулярних занять фізкультурою і спортом за місцем проживання та в місцях масового 

відпочинку населення – на спортивному стадіоні «Колос»,  м.Мала Виска, вул. Спортивна, 

у міському парку по вулиці Жовтневій, м.Мала Виска, на спортивних майданчиках при 

ЗШ та НВК; 

-збереження наявної з подальшим удосконаленням матеріально – спортивної бази на 

підпорядкованій території та ефективне її використання; 

-надання підтримки становленню та впровадження ринку доступних і якісних 

оздоровчих, рекреаційних та реабілітаційних послуг; 

-сприяння діяльності Маловисківськівської міської фізкультурно – спортивної 

організації «Вись». 

Фінансове  забезпечення: 

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених в міському 

бюджеті на 2018 -2020 рік для виконання програм і заходів розвитку фізичної культури і 

спорту, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

Головним розпорядником бюджетних коштів з виконання заходів програми є 

Маловисківська міська рада.   

Основні заходи Програми: 

1. Передбачення в місцевому бюджеті фінансування заходів на виконання 

повноважень органу місцевого самоврядування у сфері фізичної культури та 

спорту, зокрема придбання футбольної форми команді «Вись» для участі у 

чемпіонатах та змаганнях, а також  придбання атрибутів для нагородження; 

2. Забезпечення спільно з Маловисківською міською ФСО «Вись» участі команд з 

представників території Маловисківської міської ради  у міських, районних, 

міжрайонних та обласних  спортивно – масових змаганнях з легкої атлетики, 

футболу, волейболу, тенісу, настільних шахів відповідно  календаря спортивно – 

масових заходів. 

3. Фінансова підтримка місцевих осередків громадських організацій фізкультурно-

спортивної спрямованості у проведенні навчально-тренувальної та спортивної 

роботи. 

Очікувані результати від реалізації заходів Програми 
Прийняття Програми дозволить: 

удосконалити умови та форми діяльності усіх складових сфер фізичної культури і 

спорту на підпорядкованій території, у тому числі матеріально – технічного  та 

фінансового забезпечення; 

підвищити ефективність фізичного виховання та масового спорту у формуванні 

здорового способу життя населення міста та громади; 

зменшення впливу негативних проявів серед мешканців громади, в т.ч.  дітей та 

молоді (алкоголізму, наркоманії) через заняття спортом; 

участь команд міста в міських, районних, міжрайонних,  обласних змаганнях, 

турнірах. 

 

 

Секретар ради                                                                                  Л.А.ПОСТОЛЮК 

 

 


