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- позабюджетні надходження закладів освіти 

ТГ;
- кошти громадських організацій;
- кошти підприємств та організацій;
- інші джерела, не заборонені чинним 

законодавством України

_____________________________
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1. Загальні положення

Фізична культура і спорт відіграють значну роль у зміцненні здоров’я, 
підвищенні фізичних і функціональних можливостей людини, забезпеченні 
здорового дозвілля, збереженні  тривалості  активного життя дорослого 

населення, є важливою складовою частиною виховного процесу дітей і 
підлітків, учнівської та студентської молоді.

Світовий досвід свідчить, що рухома активність людини протягом усього 

життя сприяє профілактиці захворювань та зміцненню здоров’я. В Україні діє 
Державна програма розвитку фізичної культури і  спорту, затверджена  

постановою Кабінету Міністрів України.
Необхідність розвитку та стимулювання спортивної галузі у громаді 

зумовили розробку даної програми, яка охоплює період з 2020 по 2022 роки та 

містить план заходів із вдосконалення спортивно-оздоровчої сфери, а також 

активне спрямування та залучення бюджетних та позабюджетних коштів 

позабюджетних коштів, інвестицій, покращення матеріально-технічної бази, 
пропагування здорового способу життя та оздоровлення населення.

Метою Програми є формування здорового способу життя, орієнтація 

громадян на поетапне формування ефективної моделі розвитку фізичної 
культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах.

В основу Програми покладено ідею задоволення потреб кожного 

громадянина в фізкультурно-оздоровчих та спортивних послугах.
Реалізація Програми забезпечить створення умов для покращення 

фізичного потенціалу і здоров'я населення, прискорить процес адаптації 
фізкультурно-спортивного руху до ринкових відносин, дасть змогу вийти на 

рівень передових показників фізичного розвитку населення та спортивних 

досягнень.

2. Мета Програми

Метою Програми є вдосконалення організаційних та нормативно-
правових механізмів та здійснення комплексно-пріоритетних заходів, що 

спрямовані на подальший розвиток сфери фізичної культури та спорту в 

Дмитрівській сільській територіальній громаді: проведення фізкультурно-
оздоровчої та спортивно масової роботи у закладах освіти та місцях 

відпочинку громадян, заохочення заняття спортом серед дитячо-юнацького 

населення громади, поліпшення нормативно-правового, кадрового, 
матеріально-технічного, фінансового, медичного та інформаційного 

забезпечення спортивно-оздоровчої роботи, нагородження, відзначення та 

стимулювання переможців та учасників обласних, регіональних, 
всеукраїнських та міжнародних змагань, галузевих спартакіад, чемпіонатів 

України, Європи, світу, Олімпійських та Паралімпійських ігор, інших 

спортивно-оздоровчих заходів. 
Також метою Програми є впровадження діючої системи формування 
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традицій і культури здорового способу життя, престижу здоров'я, залучення 

громадян до активних занять фізичною культурою і спортом, формування 

нових цінностей, спрямованих на збереження і зміцнення людського капіталу.
Для досягнення мети Програми необхідно вирішити такі основні 

завдання:
� забезпечити об’єднання зусиль у розвитку фізичної культури і 

спорту заінтересованих громадських та приватних організацій,  широких 

верств населення Дмитрівської сільської територіальної громади;
� сформувати у населення сталі традиції та мотивації щодо фізичного 

виховання і спорту, як важливих чинників забезпечення здорового способу 

життя;
� удосконалити форми залучення різних груп населення до 

регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем їх 

проживання, навчання, роботи та у місцях масового відпочинку;
� сформувати систему дитячого та молодіжного спорту;
� удосконалити систему дитячо-юнацького спорту;
� підвищити якість відбору обдарованих осіб до системи резервного 

спорту;
� удосконалити систему формування та підготовки сільських збірних
команд різних вікових категорій з різних видів спорту;
� сприяти поширенню клубної системи у сфері фізичної культури і 

спорту;
� удосконалити управління сферою фізичної культури і спорту 

шляхом
створення умов для зростання ролі громадських та приватних організацій 

фізкультурно-спортивної спрямованості;
� удосконалити економічні засади сфери фізичної культури  і спорту, 

запровадити ефективні моделі нормативно-правового, кадрового, фінансового, 
матеріально-технічного, наукового, медичного та інформаційного 

забезпечення;
� відзначити спортсменів, їх тренерів за активну участь та зайняті 

відповідні місця в місцевих, районних, обласних та загальноукраїнських 

змаганнях, турнірах, матчах та інших спортивних заходах матеріальними 

винагородами;
� підвищення рівня сфери фізичної культури і спорту та фінансового 

забезпечення, а саме: 
поліпшення результатів виступів спортсменів та команд в 

місцевих, районних, обласних змаганнях;
збільшення відсотку охоплення дітей та молоді організованими 

спортивними секціями та гуртками;
підвищення рівня інформаційно-просвітницької діяльності та 

пропагандистської роботи серед населення та здорового способу життя.

3. Основні завдання Програми
Основними завданнями Програми є:
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- запровадження у закладів освіти ТГ  рухової активності та посилення 

культивації різних видів спорту;
- забезпечення закладів освіти ТГ спортивним обладнанням та інвентарем;

- інтегрування ефективних (інноваційних) форм і методів фізкультурно- 
спортивної діяльності та розвиток різних видів спорту з урахуванням 

місцевих особливостей і економічних факторів;
- удосконалення системи формування та підготовки збірних команд 

громади;
- збереження наявної, з подальшим удосконаленням, матеріально-

технічної бази, поліпшення умов її функціонування;
- залучення фізкультурно-спортивних, дитячих, молодіжних громадських 

організації, об’єднань, клубів до реалізації заходів, спрямованих на розвиток 

фізичної культури і спорту;
- створення необхідних умов для розвитку сфери фізичної культури, 

культивування різноманітних видів спорту у Дмитрівській ТГ;
- удосконалення системи дитячо-юнацького спорту в об’єднаній 

територіальній громаді;
- активізація співпраці із іншими територіальними громадами, містами-

партнерами у проведенні спортивних заходів різного рівня;
- підтримка (у тому числі фінансова) програм та заходів фізкультурно- 

спортивних, дитячих, молодіжних громадських організацій, об’єднань і клубів, 
їх заходів і програм, спрямованих на розвиток сфери фізичної культури і 
спорту у Дмитрівській ТГ;

- заохочення та відзначення переможців та призерів спортивних змагань 

та спортивно-оздоровчих заходів різного рівня, підтримка ветеранів спорту.

4. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів, передбачених цією Програмою, буде 

здійснюватися у межах коштів, що передбачені у бюджеті Дмитрівської ТГ 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 фондів, інших юридичних та фізичних осіб, що не суперечить 

чинному законодавству України.

5. Напрями реалізації Програми:

- створення умов для фізичного виховання і спорту в усіх типах закладів 

освіти, установах громади;
- здійснення заходів щодо облаштування та поточного ремонту спортивних 

споруд у громаді за рахунок бюджету громади, позабюджетних коштів, коштів 

комерційних структур, які працюють на території громади;
- виділення коштів на фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи серед 

широких верств населення;
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- проведення спортивно-масових заходів в громаді та участь у обласних, 
всеукраїнських, міжнародних змаганнях з видів спорту та у галузевих 

спартакіадах (спортивні ігри);
- залучення дітей та молоді до занять фізичною культурою і спортом у 

дитячо-юнацькій спортивній школі;
- забезпечення модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази 

спортивних об’єктів, облаштування необхідним обладнанням та інвентарем;
- утримання в належному стані та оновлення спортивних споруд;
- відкриття представництва обласного центру фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх» та його кадрове забезпечення;
- покращення організаційного, нормативно-правового, кадрового, 

матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, 
інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

6. Медичне забезпечення Програми

Планується залучати працівників медичних закладів Дмитрівської 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини та Цибулівської лікарської 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини під час проведення 

спортивних змагань на території громади для забезпечення надання 

кваліфікованої невідкладної медичної допомоги учасникам змагань.

7. Інформаційне забезпечення Програми

Висвітлення діяльності, направленої на розвиток фізкультури та спорту, на 

інформаційних ресурсах Дмитрівської  сільської ради, відділу освіти, молоді та 

спорту та закладів освіти Дмитрівської сільської ради. 
Забезпечення інформування населення про позитивний вплив на людину 

оптимальної рухової активності, в тому числі шляхом проведення соціальної 
реклами масового заняття спортом як важливого чинника здорового способу 

життя. З метою залучення жителів громади до регулярних фізкультурно-
оздоровчих заходів інформуватиметься населення територіальної громади щодо 

часу та дати проведення заходів.

8. Очікувані  результати та ефективність  Програми

Виконання програми дасть змогу забезпечити:

�формування національної моделі розвитку сфери фізичної культури і 
спорту на демократичних та гуманістичних засадах шляхом об’єднання зусиль 

заінтересованих державних, громадських, приватних організацій та широких 

верств населення;
� запровадження доступних, якісних, та різноманітних форм оздоровчих, та 

спортивних послуг для різних груп населення;
� збільшення кількості населення, яке регулярно використовує засоби 
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фізичної культури і спорту для проведення активного дозвілля та забезпечення 

здорового способу життя, що дозволить суттєво зменшити витрати на лікування 

захворювань, спричинених низькою руховою активністю, та подолання 

антигромадських проявів, передусім серед молоді;
� удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі у 

різного рівня змаганнях;
� створення додаткової кількості робочих місць у сфері фізичної культури і 

спорту, підвищення престижності відповідних професій;

� збільшення ресурсного забезпечення розвитку фізичної культури  і 
спорту, залучення позабюджетних коштів;

� впровадження у практику результатів науково-дослідної роботи з 
фізичного виховання і спорту,  спортивної медицини, педагогіки, соціології, 
біології, та інших галузей науки.

У результаті реалізації завдань і заходів Програми передбачається:
� удосконалення системи інформування населення через засоби масової 

інформації про позитивний вплив на людину оптимальної рухової активності;
� забезпечення висвітлення визначних спортивних подій, пропагування 

розвитку фізкультурно-спортивного руху;
� створення належних матеріально-технічних умов для розвитку 

пріоритетних видів спорту, підвищення рівня забезпечення населення 

фізкультурно-спортивними спорудами різного типу;
� виконання ремонтних робіт спортивних залів, відкритих ігрових 

майданчиків;
� створення належних умов до проведення місцевих, районних змагань.

Результативні показники виконання програми та напрямки використання 

бюджетних коштів передбачають:
придбання екіпіровки спортивним командам;
придбання спортивного інвентаря;
оплата суддівства;
транспортні послуги;
інші витрати (медалі, грамоти, вапно тощо);
стимулювання кращих спортсменів.

Виконання Програми дасть можливість:
�посилити підтримку спорту на місцевому рівні та створити ефективну 

систему управління;
� удосконалити систему аматорського футболу, волейболу
здатну

забезпечити залучення широких верств населення до активних занять 

фізичною культурою і спортом;
� створити єдинусистему підготовки перспективного спортивного 

резерву, розвитку дитячо-юнацького спорту;
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�покращити розвиток спортивної бази шляхом належного утримання
існуючих стадіонів, футбольних полів і спортивних майданчиків, їх 

ремонту та реконструкції.

8. Координація діяльності та контроль за виконанням Програми

Координація діяльності та контроль за виконанням Програми розвитку 

фізичної культури і спорту на 2020-2022 роки у Дмитрівській сільській 

територіальний громаді покладається на постійну комісію сільської ради з 
питань освіти, культури, спорту і молоді, соціального захисту, охорони 

здоров’я,  споживчого ринку, сфери послуг та захисту прав споживачів.

_______________________
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