УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СІМДЕСЯТ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 22 жовтня 2020 року

№ 2577
м. Мала Виска

Про затвердження Програми розвитку
фізичної культури і спорту Маловисківської
міської ради на 2021-2023 роки
Відповідно до ст.ст.25, 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
керуючись Законом України “Про державні цільові програми”, з метою створення умов для
реалізації державної політики у сфері зміцнення здоров'я населення Маловисківської міської
ради засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту та задоволення потреб у
поліпшенні здоров'я фізичного та духовного розвитку, Маловисківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму розвитку фізичної культури і спорту Маловисківської міської
ради на 2021-2023 роки ( додається).
2.Маловисківській міській раді при підготовці бюджету ОТГ на 2021-2023 роки
врахувати видатки на фінансування завдань та заходів Програми, затвердженої пунктом 1
цього рішення.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. та постійну комісію
Маловисківської міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально –
економічного розвитку (голова Прилуцький М.М.) та на постійну комісію з питань освіти,
культури, молоді, фізичної культури та спорту (голова Артишко В.В.).

Міський1 голова

Ю. ГУЛЬДАС

«ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міської ради
від 22 жовтня 2020 року № 2577
Секретар ради
Л.ПОСТОЛЮК
___________________________
ПАСПОРТ

Програму розвитку фізичної культури і спорту
Маловисківської міської ради на 2021-2023 роки
Програму розвитку фізичної культури і
1.Назва Програми
(Назва програми повинна вказувати на її
спорту Маловисківської міської ради на
специфіку)
2021-2023
роки
2. Ініціатор розроблення Програми
Відділ
освіти,
молоді та спорту
3. Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої влади про
розроблення Програми
4. Головний розробник Програми
5. Співрозробники Програми
6. Відповідальний виконавець Програми
7. Співвиконавці Програми Учасники
Програми
8. Термін реалізації Програми
9. Мета Програми

10. Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми, всього:
в тому числі:
- Коштів міського бюджету
- коштів державного бюджету
11.
Очікувані
результати
виконання
кошти
позабюджетних
джерел

Програми

12. Ключові показники ефективності

Відділ освіти, молоді та спорту
Маловисківської міської ради
Маловисківський дитячо – юнацький центр
«ВИСЬ»
Відділ освіти, молоді та спорту
Маловисківської міської ради
Заклади загальної середньої, позашкільної
освіти
2021-2023 роки
Залучення широких верств населення до
масового спорту, популяризація здорового
способу життя, створення умов для
реалізації здібностей обдарованої молоді та
2021 рік її в дусі2022
рік
2023 рік
виховання
олімпійських
принципів.
тис грн
тис грн
тис грн
165,00
175,00
175,00
Підвищити рівень охоплення мешканців
громади
фізкультурно-оздоровчою
та
спортивною роботою, створити належні
матеріально-технічні та фінансові умови для
розвитку спорту
Моніторинг результативності збірних
команд громади та окремих спортсменів,
підвищити рівень забезпечення населення
фізкультурно-спортивними спорудами
різного типу

ПРОГРАМА
розвитку фізичної культури і спорту Маловисківської міської ради на 2021-2023 роки
І. Загальні положення
Фізична культура і спорт є складовою частиною виховного процесу дітей та підлітків,
учнівської 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 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 фізкультури і спорту у на території Маловисківської міської ради на 2020 рік.
ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма
На території Маловисківської міської ради функціонує Маловисківський ДЮЦ
«Вись». У закладі функціонує 18 гуртків, де навчаються 500 учнів. Продовжується
вдосконалення спортивної бази, оснащених відповідним спортивним обладнанням для
належної організації навчально - виховного процесу. За участю та перемогами в Спартакіаді
2020 навчального року школярі міста займають 10 місце в області.
Стипендія Маловисківського міського голови «Гордість громади» запроваджена з
метою підтримки спрямована на стимулювання дітей та молоді на досягнення високих
результатів у фізичній культурі та спорті, за досягнення в галузі спорту - 4 стипендії;
Стипендії виплачуються протягом навчального року (з 01 вересня по 01 червня).
На території Маловисківської міської ради проводиться певна робота, спрямована на
створення належних умов для розвитку масової фізичної культури і спорту на стадіоні
«Колос» м. Мала Виска систематично проходять міській спортивні змагання, проведено
роботи по облаштуванню сучасних місць для глядачів, проведено ремонт адміністративного
приміщення. У приміщенні адміністративної будівлі спортивного комплексу «Колос» на
першому поверсі встановлено душові кабінки, внутрішній туалет та закінчено ремонтні
роботи службових приміщень. Влаштовано спортивний майданчик у міському парку для
занять фізичною культурою, футбольне поле з штучним покриттям. На належному рівні
утримуються спортивні споруди дитячих ігрових майданчиків та комунальних закладів
освіти.
Стабільно триває розвиток мережі спортивних гуртків, модернізація спортивних
приміщень та споруд закладів освіти, встановлення спортивних майданчиків та споруд
закладів освіти. Постійно забезпечується проведення спортивно-масових заходів, підвезення
спортсменів до місць проведення змагань. Необхідно продовжувати роботу створення
здоров’язберігаючого освітнього середовища, створення умов для забезпечення змістовного
дозвілля учнівської молоді, підвищення ефективності роботи з попередження правопорушень
та злочинності серед учнівської молоді, формування здорового способу життя молоді.
ІІІ. Мета та основні завдання Програми
Мета Програми:
забезпечення охорони та зміцнення здоров’я здобувачів освіти через реалізацію права
дитини на медичне обслуговування та харчування;створення належних умов для літнього
оздоровлення дітей і підлітків;
забезпечити організацію роботи щодо зміцнення здоров’я учасників освітньо-виховного
процесу, забезпечити ефективність фізкультурно-оздоровчої роботи;
створення у місті умов для задоволення потреб кожного мешканця міста у зміцненні

здоров’я, фізичному та духовному розвиткові;
забезпечення фізичного виховання та занять спортом в усіх типах закладів освіти, за
місцем роботи, проживання та у місцях масового відпочинку населення;
розвиток дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту
інвалідів та ветеранів;
поліпшення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного,
фінансового та інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту;
удосконалювати систему інформування населення через засобами інформації про
позитивний вплив на людину оптимальної рухової активності, у тому числі шляхом
проведення соціальної реклами масового спорту як важливого чинника здорового способу
життя, з метою залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-оздоровчих
занять.
ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, заходи Програми та
показники результативності.
Відділ освіти, молоді та спорту у підпорядкуванні має необхідну матеріально-технічну
базу, яка відповідає будівельним, технічним, санітарно-гігієнічним нормам, вимогам
пожежної безпеки та іншим нормам чинного законодавства.
Для забезпечення підвищення рівня охоплення мешканців громади фізкультурнооздоровчою та спортивною роботою, створення належних матеріально-технічних та
фінансових умов для розвитку спорту відділ взаємодіє з органами виконавчої влади,
структурними підрозділами виконавчого комітету Маловисківської міської ради,
підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, громадськими
організаціями, благодійними фондами та іншими інституціями.
Відділ освіти, молоді та спорту забезпечує умови для впровадження фізичного
виховання у та закладах дошкільної та загальної середньої освіти в обсязі не менше 8-12
годин рухової активності на місяць, діяльність системи контролю за станом фізичного
розвитку та здоров’я учнів на основі державних стандартів, збереження та розширення
мережі спортивних гуртків у закладах загальної середньої освіти міської ради.
V. Проведення оцінки соціально-гендерного впливу заходів Програми
Людина відкриває фізичну культуру не стільки для себе, скільки відкриває себе в світі
фізичної культури. Від своєчасності і повноти сформованості психологічних рис мужностіжіночності багато в чому залежать впевненість в собі, цілісність переживань, визначеність
установок, що визначає в майбутньому ефективність спілкування з людьми, відносин в сім'ї
та колективі. Заняття з фізичної культури, повинні будуватися з урахуванням гендерних
особливостей тих хто займається, актуалізуючи їх гендерні ролі, формуючи розуміння про
призначення чоловіка і жінки в суспільстві.
У сучасних умовах реформування системи освіти в Україні увагу акцентовано на
необхідності вивчення та осмислення різних аспектів гендерної проблематики, зокрема,
формування гендерної ідентичності молодого покоління в процесі фізичного виховання.
Одним з пріоритетних напрямів державної політики в розвитку основної школи є її
спрямованість на виховання учнів різної статі, урахування вікових та статевих особливостей
юнаків і дівчат у процесі формування цінностей фізичної культури та здорового способу
життя. Це зумовлено суттєвими змінами, що відбулися в змісті, формах і методах виховної
роботи на уроках фізичної культури, де на першому місці поставлено особистість вихованця,
урахування рівня здоров’я, фізичного розвитку, стану фізичної підготовки в контексті
сучасних тенденцій диференціації, гуманізації та гуманітаризації фізичного виховання на
основі особистісноорієнтованого підходу.

VІ. Очікувані результати реалізації Програми
Реалізація Програми :
- підвищить рівень охоплення мешканців населених пунктів громади фізкультурнооздоровчою та спортивною роботою;
- підвищить результати виступів збірних команд громади та окремих спортсменів у
всеукраїнських та міжнародних змаганнях;
- сформує систему підготовки спортивних резервів для збірних команд громади та
області;
-підвищить рівень забезпечення населення фізкультурно-спортивними спорудами
різного типу;
- створить належні матеріально-технічні та фінансові умови для розвитку
пріоритетних видів спорту;
- покращить систему інформування населення через засоби масової інформації про
позитивний вплив на людину оптимальної рухової активності, у тому числі шляхом
проведення соціальної реклами масового спорту як важливого чинника здорового способу
життя, з метою залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-оздоровчих
занять;
- покращить доступ до спортивних споруд для занять спортом для мешканців сіл,
віддалених від адміністративного центру ОТГ.
VІІ. Фінансове забезпечення реалізації Програми
Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в межах
бюджетних асигнувань, передбачених на галузь „Фізична культура і спорт”, а також
позабюджетних коштів та інших джерел, не заборонених законодавством.
VІІІ. Строки та етапи виконання програми
Програма розрахована на 3 роки. Етапи – ІІ семестр 2020-2021 навчального року, літнє
оздоровлення дітей, підготовка закладів освіти та спортивних споруд до нового 2021-2022
начального року, І семестр 2021-2022 начального року, ІІ семестр 2021-2022 навчального
року, літнє оздоровлення дітей, підготовка закладів освіти та спортивних споруд до нового
2022-2023 начального року, І семестр 2022-2023 начального року, ІІ семестр 2022-2023
навчального року, літнє оздоровлення дітей, підготовка закладів освіти та спортивних споруд
до нового 2023-2024 начального року, І семестр 2023-2024 начального року.
ХІХ. Координація та контроль за ходом виконання програми
Основними напрямками контролю за реалізацією Програми є щоквартальна звітність
виконкому міської ради та висвітлення ходу реалізації Програми в засобах масової
інформації.

Додаток 1
до Програми розвитку фізичної культури

і спорту Маловисківської міської ради на 2021-2023 р.р.
НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ
Програми розвитку фізичної культури і спорту Маловисківської міської ради на 2021-2023 роки
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202123

Відділ освіти.
молоді та
спорту
Маловисківсь
кої міської

Джерела
Фінансува
ння

6

Орієнтовані обсяги
фінансування по роках,
тис. грн.
результат
2021 рік

2022 рік

2023 рік

7

8

9

Місцевий
бюджет

Місцевий
бюджет

Очікуваний
результат

11

Збільшення
кількості осіб, які
займаються
фізкультурнооздоровчою
роботою в
закладах освіти, в
місцях масового
відпочинку
50,0

50,0

50,0

ради
Не
залежно
від статі

2

Забезпечення
проведення
Фізичне
комплексних
виховання
спортивнонаселення за
масових змагань
місцем роботи,
та участь
проживання,
збірних команд,
навчання та у
в тому числі
місцях
комплексний
масового
захід –
відпочинку
спартакіаду
міста

Не
залежно
від статі

3

Сприяти
залученню до
занять фізичною
культурою і
Фізкультурноспортом людей з
оздоровча та
обмеженими
реабілітаційна
фізичними
робота серед
можливостями,
інвалідів
проводити
фізкультурноспортивні
заходи

Не
залежно
від статі

4.

Впроваджувати
передові форми
співпраці
дошкільних та
закладів загальної
середньої освіти з
метою відбору
найбільш
обдарованих

Розвиток
олімпійських
та не
олімпійських
видів спорту
.

20212023

20212023

20212023

Відділ освіти.
молоді та
спорту
Маловисківсь
кої міської
ради

Відділ
освіти. молоді
та спорту
Маловисківсь
кої міської
ради

Відділ освіти.
молоді та
спорту
Маловисківсь
кої міської
ради

Забезпечення
рухової
активності та
змістовного
дозвілля
мешканців міста
для зміцнення
здоров’я,
підведення
підсумків роботи
по розвитку
фізичної культури
і спорту

Місцевий
бюджет

Виконання
заходів програми
дасть можливість
підвищити рівень
охоплення
інвалідів
фізкультурнооздоровчою та
спортивною
роботою

Місцевий
бюджет

Місцевий
бюджет

41,00

45,00

45,00

Виконання
заходів програми
дасть можливість
сформувати
систему
підготовки
спортивних
резервів для
збірних команд

5.

6.

Спорт вищих
досягнень

Спорт
ветеранів

міста та громади.

дітей з підготовки
резерву збірних
команд міста та
громади
.
.Проводити
чемпіонати,
першості ,
турніри,
фізкультурно –
спортивні свята,
навчально –
тренувальні
збори з
олімпійських та
не олімпійських
видів спорту,
забезпечувати
участь
сильніших
спортсменів,
збірних команд
міста в обласних,
Всеукраїнських
та змаганнях і
турнірах

.Проводити
міські змагання
серед ветеранів
спорту та
забезпечувати їх
участь, по мірі
можливості, у
обласних та
Всеукраїнських
спортивних
заходах

20212023

Відділ освіти.
молоді та
спорту
Маловисківсь
кої міської
ради

Місцевий
бюджет

Не
залежно
від статі

20212023

Відділ освіти.
молоді та
спорту
Маловисківсь
кої міської
ради

Місцевий
бюджет

19,00

20,00

20,00

Виконання
заходів програми
дасть можливість
підвищити
результати
виступів збірних
команд міста і
окремих
спортсменів у
обласних,
Всеукраїнських та
змаганнях
приумножуючи
спортивний імідж
міста, громади

Виконання заходу
дасть можливість
підвищити
авторитет
ветеранів спорту,
які активно
займаються
фізичною
культурою та
спортом
пропагуючи
здоровий спосіб
життя.

7.

8
.

Кадрове
забезпечення

Інформаційне
забезпечення

Забезпечувати
перепідготовку
та підвищення
кваліфікації
тренерів,
фахівців сфери
фізичної
культури і
спорту
Інформувати
населення міста,
громади через
місцеві засоби
масової
інформації про
позитивний вплив
на людину занять
фізичною
культурою і
спортом

Регулярно
висвітлювати
спортивні події,
фізкультурно –
спортивне життя
міста, громади

Не
залежно
від статі
20212023

Відділ освіти.
молоді та
спорту
Маловисківсь
кої міської
ради

Місцевий
бюджет

40,00

45,00

45,00

Виконання заходу
програми дасть
можливість
підвищити
кваліфікацію
працівників
фізичної культури
і спорту згідно
плану
перепідготовки

Не
залежно
від статі

Відділ освіти.
молоді та
спорту
Маловисківсь
кої міської
ради

Виконання дасть
можливість
мешканцям міста
мати інформацію
щодо розвитку
фізичної культури
і спорту

9

1
0

1

Не
залежно
від статі

Матеріальнотехнічне
забезпечення

Забезпечити
збереження,
ремонт,
реконструкцію,
будівництво та
ефективне
використання
спортивних
споруд.
Здійснювати
заходи щодо
забезпечення
молодих
талановитих
спортсменів та
їх тренерів
належними
умовами для
підготовки до
обласних,
Всеукраїнських
змагань

Не
залежно
від статі

Медичне
забезпечення

Забезпечувати
якісний
медичний
контроль всіх
категорій
населення, що
займається
фізичною
культурою і
спортом

Виконання дасть
можливість
створити належні
умови для занять
фізичною
культурою та
спортом, розвитку
видів спорту
Відділ освіти.
молоді та
спорту
Маловисківсь
кої міської
ради

Відділ освіти.
молоді та
спорту
Маловисківсь
кої міської
ради

10,00

5,00

10,00

5,00

10,00

5,00

Виконання
заходів програми
дасть можливість
виплачувати
стипендію
міського голови
молодим
талановитим
спортсменам,
матеріально
заохочувати
Виконання дасть
можливість
здійснювати
контроль за
заняттям
фізичною
культурою і
спортом всіх
категорій
населення міста

1

Фінансове
забезпечення

ВСЬОГО

Фінансування
програми
здійснюється за
рахунок коштів,
виходячи з
фінансових
можливостей,
які щорічно
передбачаються
у міському
бюджеті для
виконання
програм і
заходів з
розвитку
фізичної
культури і
спорту, а також
інших джерел,
не заборонених
чинним
законодавством
165,00

175,00

175,00

