ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

РІШЕННЯ
25.02.2021

м. Глухів

№135

Про Програму розвитку фізичної
культури і спорту на території Глухівської
міської ради на 2021-2025 роки
На виконання рішення виконавчого комітету міської ради від
18.02.2021№43 «Про схвалення проекту рішення «Про програму розвитку
фізичної культури і спорту на території Глухівської міської ради на 2021-2025
роки», відповідно до Закону України від 24.12.1993 року №3808-XII «Про
фізичну культуру і спорт» (зі змінами та доповненнями), Указу Президента
України від 9 лютого 2016р № 42/2016 «Про Національну стратегію з
оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова
активність – здоровий спосіб життя – здорова нація», Постанови Кабінету
Міністрів України від 04 листопада 2020 року № 1089 «Про затвердження
Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року», з метою
покращення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, пропаганди
здорового способу життя, зміцнення матеріально-технічної бази галузі фізичної
культури і спорту, керуючись підпунктом 2 пункту «б» статті 32, статтею 25 та
частиною першою пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму розвитку фізичної культури і спорту на території
Глухівської міської ради на 2021-2025 роки (додається).
2. Організацію та координацію дій по виконанню рішення покласти на
відділ молоді та спорту міської ради (начальника Неговоренко М.І.).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради
Васильєву М.І. та постійну комісію міської ради з питань освіти, культури,
охорони здоров’я, фізичного виховання та спорту, соціальної політики,
законності, правопорядку, протидії корупції, регламенту та депутатської етики
(голова Терещенко І. І.).
Міський голова

Надія ВАЙЛО

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
25.02.2021 № 135

ПРОГРАМА
РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ НА ТЕРИТОРІЇ
ГЛУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2021-2025 РОКИ

I. Паспорт
програми розвитку фізичної культури і спорту на території
Глухівської міської ради на 2021-2025 роки
(далі-Програма)
1. Ініціатор розроблення
програми
2. Дата, номер і назва
розпорядчого документа
органу виконавчої влади про
розроблення програми
3. Розробник програми
4. Відповідальні виконавці
5. Учасники програми

6. Термін реалізації програми
6.1. Етапи виконання програми
/для довгострокових програм/
7. Перелік місцевих бюджетів,
які беруть участь у виконанні
програми /для комплексних
програм/
8. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації програми, всього
тис. грн., у тому числі:
8.1. коштів бюджету
територіальної громади,
тис. грн.
8.2. коштів державного бюджету,
тис. грн.

Відділ молоді та спорту Глухівської
міської ради
Рішення виконавчого комітету міської
ради від ___________ № _____
«Про розробку проєкту програми
розвитку фізичної культури та спорту на
території Глухівської міської ради на
2021-2025 роки»
Відділ молоді та спорту
Глухівської міської ради
Відділи молоді та спорту, освіти
Глухівської міської ради
Відділ молоді та спорту, відділ освіти,
дитячо-юнацька спортивна школа,
комунальні некомерційні підприємства
«Глухівська міська лікарня» та «Центр
первинної медико-санітарної допомоги»,
навчальні заклади, громадські
організації фізкультурно – спортивної
спрямованості
2021-2025 роки
2021-2025 роки
Бюджет Глухівської міської
територіальної громади,
Державний бюджет

11856,1

7141,0
4715,1

II. Загальні положення
На сучасному етапі розвитку фізичної культури та спорту на території
Глухівської міської ради виникає потреба в розв’язанні таких проблем, як:
1) невідповідність матеріально-технічної спортивної бази існуючим
стандартам для забезпечення фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності
за місцем проживання, навчання, роботи та в місцях масового відпочинку
населення;
2) відсутність спортивної інфраструктури, спроможної задовольнити
населення у щоденній руховій активності відповідно до фізіологічних потреб;
3)
незабезпеченість спортивними об’єктами для проведення
фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи всіх верств населення, зокрема
осіб з обмеженими фізичними можливостями;
4) низький рівень ресурсного забезпечення дитячо-юнацького спорту;
5) недостатній рівень забезпечення спортивним інвентарем та
обладнанням;
6)
низький рівень проведення засобами масової інформації
інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо пропаганди
здорового способу життя, усвідомлення цінності здоров’я, відповідального
ставлення батьків до виховання своїх дітей та відсутність ефективної системи
стимулювання населення до збереження здоров’я;
7)
недостатній обсяг бюджетного фінансування галузі фізичної
культури та спорту.
Комплексне розв’язання існуючих проблем можливе шляхом
розроблення, затвердження та виконання Програми розвитку
фізичної
культури і спорту та території Глухівської міської ради на 2021-2025 роки
(далі - Програма).
III. Мета та завдання програми
Метою Програми є відведення фізичній культурі й спорту на території
Глухівської міської ради провідної ролі, як важливого фактора формування в
населення моди на здоровий спосіб життя, збільшення кількості громадян, які
охоплені регулярною руховою активністю, створення умов для розвитку
сучасної й доступної спортивно-оздоровчої інфраструктури, забезпечення
підготовки, участі збірних команд з видів спорту, сильніших спортсменів в
обласних та Всеукраїнських змаганнях.
Основним завданням програми є:
1) сприяння реалізації державної політики у сфері фізичної культури та
спорту;
2) розвиток спортивно-оздоровчої інфраструктури;
3) організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, зокрема
за місцем проживання, роботи, навчання та в місцях масового відпочинку
громадян;
4) забезпечення розвитку видів спорту;
5) створення умов для залучення населення до активних занять фізичною
культурою і спортом, здорового способу життя;

6) доступність мешканців території Глухівської міської ради до
спортивних споруд навчальних закладів для занять фізичною культурою та
спортом;
7) фінансування заходів, направлених на розвиток фізичної культури й
спорту.
IV. Основні напрямки реалізації програми
Для реалізації Програми передбачається здійснити протягом 2021- 2025
р.р. комплекс заходів, спрямованих на:
1)
розбудову спортивної інфраструктури, реконструкцію, ремонт,
будівництво та модернізацію існуючих спортивних споруд, у тому числі із
залученням коштів інвесторів;
2)
підтримку дитячо-юнацького, масового спорту, спорту вищих
досягнень, спорту ветеранів та інвалідів;
3)
забезпечення підтримки та розвитку олімпійських та не
олімпійських видів спорту;
4)
забезпечення фізичного виховання й спорту, оздоровчої рухової
активності в навчальних закладах, за місцем роботи, проживання та в місцях
масового відпочинку населення;
5)
функціонування та удосконалення роботи дитячо-юнацької
спортивної школи;
6)
популяризацію рухової активності,
як невід’ємного фактора
здорового способу життя;
7)
поліпшення організаційного, нормативно-правового, кадрового,
матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного,
інформаційного забезпечення сфери фізичної культури й спорту;
8)
надання фізкультурно-оздоровчих та спортивних послуг.
V. Очікувані результати програми
Виконання Програми дасть можливість:
1)
забезпечити збереження існуючої та оновити й покращити
матеріально-технічну спортивну базу міста;
2)
забезпечити якісну підготовку та участь збірних команд міста,
найсильніших спортсменів в обласних та Всеукраїнських змаганнях;
3)
підвищити рівень охоплення населення оздоровчою руховою
активністю;
4)
збільшити кількість дітей та молоді, що займаються в дитячоюнацькій спортивній школі та покращити умови для роботи;
5)
підвищити рівень готовності молоді до служби в Збройних Силах та
інших військових формуваннях;
6)
підвищити рівень зацікавленості дітей та молоді до соціальних,
профілактичних акцій, спрямованих на мотивацію свідомого ставлення до
власного здоров’я;
7)
підвищити рівень поінформованості та обізнаності різних груп
населення щодо формування здорового способу життя та профілактики
негативних явищ серед дітей та молоді;

8)
забезпечити надання
фізкультурно-оздоровчих та спортивних
послуг спортивними клубами та громадськими організаціями фізкультурноспортивної спрямованості;
9)
покращити умови для соціальної адаптації та реабілітації інвалідів і
осіб з обмеженими фізичними можливостями;
10) забезпечити підвищення професійних знань, фахового рівня та
вміння працювати в нових соціально-економічних умовах фахівців галузі
фізичної культури й спорту;
11) здійснювати медичний контроль за всіма групами населення, яке
займається фізичною культурою та спортом.
VI. Порядок, обсяги та джерела фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету,
передбачених для фінансування галузі за рішенням міської ради в бюджеті на
відповідний рік, а також коштів з інших джерел фінансування, не заборонені
чинним законодавством.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання
Програми, становить 11856,1 тис. грн., з них кошти бюджету міської
територіальної громади – 7141,0 тис. грн., державного бюджету –
4715,1 тис. грн.
Ресурсне забезпечення Програми

Джерела
фінансування

Обсяг
усього,
числі:

ресурсів
у тому

Обсяг коштів,
що
пропонується
залучити на
виконання
Програми
(тис. гривень)

у тому числі за роками: (тис. гривень)

2021

2022

2023

2024

2025

11856,1

6778,0

1127,9 1224,5 1308,7 1417,0

бюджет
міської
територіальної
громади

7141,0

2062,9

1127,9 1224,5 1308,7 1417,0

державний бюджет

4715,1

4715,1

-

-

-

-

VII. Координація та контроль за виконанням Програми
Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її
виконанням здійснює відділ молоді та спорту Глухівської міської ради.
Виконавці програми щороку до 15 січня надають відділу молоді та спорту
міської ради інформацію про виконання Програми за попередній рік.
Відділ молоді та спорту Глухівської міської ради щороку до 25 січня
надає узагальнену інформацію про виконання цієї програми постійній комісії

Глухівської міської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я,
фізичного виховання та спорту, соціальної політики, законності, правопорядку,
протидії корупції, регламенту та депутатської етики.
VIIІ. Термін дії програми
Програма діє протягом 2021-2025 років.
IX. Напрями діяльності та заходи Програми
Напрями діяльності та заходи Програми передбачені в додатку Програми,
що додається.
Інформація про виконання програми висвітлюється на сайті Глухівської
міської ради та в ЗМІ виконавцями.
Міський голова

Надія ВАЙЛО

Додаток
до Програми
Напрями діяльності та заходи Програми
№
з/п

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

1

2

1.

Перелік заходів програми

3
1.1. Фізичне виховання,
фізкультурно-оздоровча і
спортивна робота в
навчальних закладах
1.1.1. Cприяти функціонуванню
Фізкультурно
спортивних клубів при
- оздоровча
навчальних закладах
та
1.1.2. Забезпечувати проведення
спортивнокомплексних спортивно-масових
масова
змагань та участь збірних
робота
команд навчальних у змаганнях
вищого рівня
1.1.3. Проводити спортивні ігри
школярів

Термін
виконання
заходу

4
20212025
роки

Виконавці

5
Відділи
молоді та
спорту,
освіти,
навчальні
заклади

Джерела
фінансування

6
Бюджет
громади
Не
потребує
фінансування

Бюджет
громади

Орієнтовні обсяги фінансування
(вартість),
тис. гривень, у тому числі:
2021 2022 2023 2024 2025

7

8

9

20.0

25,0

30,0

10

11

35,0 40,0

Очікуваний
результат

12
Збільшення кількості
осіб, які займаються
фізкультурнооздоровчою та
спортивною роботою в
навчальних закладах

20211.2. Фізичне виховання
2025
населення за місцем роботи,
роки
проживання, навчання та в
місцях масового відпочинку
1.2.1. Сприяти створенню,
діяльності фізкультурноспортивних клубів, громадських
організацій спортивного
спрямування за місцем
проживання, роботи, введенню в
штатний розпис підприємств,
установ, організацій усіх форм
власності посади інструктора з
фізичної культури
1.2.2.Проводити міським
центром фізичного здоров’я
населення «Спорт для всіх»
фізкультурно-оздоровчу та
спортивну роботу, забезпечувати
рухову активність та змістовне
дозвілля населення як невід’ємну
частину здорового способу
життя за місцем проживання,
роботи, навчання та в місцях
масового відпочинку
1.2.3.Проводити комплексний
захід - спартакіаду міста серед
команд навчальних закладів,
підприємств, установ,

Відділ молоді
та спорту,
міський
центр
фізичного
здоров’я
населення
«Спорт для
всіх»,
підприємства
, установи,
організації

Забезпечення рухової
активності та
змістовного дозвілля
мешканців міста для
зміцнення здоров’я,
підведення підсумків
роботи з розвитку
фізичної культури та
спорту в спортивних
клубах навчальних
закладів,
підприємствах,
установах,
організаціях, населених
пунктах

Бюджет
громади
Не
потребує
фінансування

Бюджет
громади

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

Бюджет
громади

20,0

23,0

25.0

27,0

30,0

організацій, населених пунктів
та ін.
1.2.4.Проводити фізкультурнооздоровчу та спортивну роботу в
населених пунктах міської ради
1.2.5.Проводити щорічне
оцінювання фізичної
підготовленості населення

1.3. Фізкультурно-оздоровча та 20212025
спортивна робота серед
роки
допризовної молоді
1.3.1.Проводити щорічну міську
спартакіаду серед допризовної
молоді та брати участь в
обласній спартакіаді.

1.4. Фізкультурно-оздоровча та 20212025
реабілітаційна робота серед
роки
інвалідів
1.4.1.Сприяти залученню до
занять фізичною культурою і
спортом людей з обмеженими
фізичними можливостями,
проводити фізкультурноспортивні заходи

Бюджет
громади

Відділи
молоді та
спорту,
освіти,
Глухівський
об’єднаний
військовий
комісаріат,
навчальні
заклади
Відділ
молоді та
спорту,
управління
соціального
захисту
населення,
навчальні
заклади

50,0

Бюджет
громади
Не
потребує
фінансування
Бюджет
6,0
громади

Бюджет
громади

3,0

55,0

60,0

65,0

70,0

6,5

6,5

7,0

7,0

Проведення
моніторингу фізичної
підготовки допризовної
молоді та виявлення
сильніших спортсменів
для участі в обласній
спартакіаді серед
допризовної молоді

3,2

3,5

3,7

4,0

Підвищення рівня
охоплення інвалідів
фізкультурнооздоровчою та
спортивною роботою

2. Розвиток
олімпійських
та не
олімпійських
видів спорту

2.1. Дитячо – юнацький спорт.
2.1.1.Упроваджувати передові
форми співпраці дошкільних та
загальноосвітніх навчальних
закладів з дитячо-юнацькою
спортивною школою з метою
відбору найбільш обдарованих
дітей для системи дитячо юнацького спорту, підвищувати
ефективність її роботи з
підготовки резерву збірних
команд міста та області
2.1.2.Проводити відкриту
першість ДЮСШ з видів спорту,
забезпечувати участь юнацьких
збірних команд міста в обласних
спортивних заходах.
2.1.3.Забезпечення відділень з
різних видів спорту ДЮСШ
спортивним обладнанням та
інвентарем
2.2. Спорт вищих досягнень.
2.2.1.Проводити чемпіонати,
першості, турніри, фізкультурноспортивні свята, навчально тренувальні збори з
олімпійських та не олімпійських
видів спорту, забезпечувати
участь сильніших спортсменів,
збірних команд міста в обласних
та Всеукраїнських змаганнях і
турнірах

20212025
роки

2.2.2.Участь збірної команди
міста в чемпіонаті та кубку
Сумської області з футболу

20212025
роки

20212025
роки

Відділи
освіти,
молоді та
спорту,
дитячо –
юнацька
спортивна
школа,
навчальні
заклади

Відділи
молоді та
спорту,
освіти,
навчальні
заклади,
дитячоюнацька
спортивна
школа,
установи,
організації
Відділ
молоді та
спорту

Бюджет
громади
Не
потребує
фінансування

Формування системи
підготовки
спортивного резерву
для збірних команд
міста та області,
покращення
матеріально-технічної
бази школи та
побутових умов
вихованців

Бюджет
громади

50,0

Бюджет
громади

118,0 120,0 125,0 130,0 135,0

Бюджет
громади

55,0

60,0

65,0

70,0

260,0 280,0 300,0 320,0 350,0 Подальший розвиток
спорту вищих
досягнень, покращення
результатів виступів
збірних команд міста,
окремих спортсменів в
обласних та
Всеукраїнських
змаганнях,
приумноження
спортивного іміджу
рідного міста
Бюджет 250,0 270,0 300,0 320,0 350,0 Подальший розвиток
громади
футболу в місті

3.

4.

5.

6.

2.3. Спорт ветеранів
2.3.1.Проводити міські змагання
серед ветеранів спорту та
забезпечувати їх участь, по мірі
можливості, в обласних та
Всеукраїнських спортивних
заходах
3.1.Забезпечувати
Кадрове
забезпечення перепідготовку та підвищення
кваліфікації тренерів-викладачів
спортивної школи, фахівців
сфери фізичної культури та
спорту
Інформаційне 4.1. Інформувати населення
забезпечення через засоби масової інформації
на офіційній сторінці відділу
молоді та спорту у соціальній
мережі facebook та ін. про
спортивне життя громади,
регулярно висвітлювати
спортивні події, досягнення
спортсменів
5.1.Забезпечувати якісний
Медичне
забезпечення медичний контроль усіх
категорій населення, що
займається фізичною культурою
та спортом

Матеріальнотехнічне
забезпечення

6.1.Забезпечити збереження,
ремонт, реконструкцію,
будівництво та ефективне
використання спортивних
споруд, не допустити їх

20212025
роки

Відділ
молоді та
спорту,
громадські
організації

Бюджет 50,0
громади

52,0

55,0

57,0

60,0

Підтримка ветеранів,
які активно займаються
фізичною культурою та
спортом, пропагуючи
здоровий спосіб життя

20212025
роки

Відділи
Бюджет 4,0
молоді та
громади
спорту,
освіти,
навчальні
заклади
Відділи
Бюджет
молоді та
громади
спорту,
Не
освіти,
потребує
навчальні
фінансузаклади,
вання
засоби
масової
інформації
КНП
Бюджет
«Центральна громади
районна
Не
лікарня»,
потребує
«Центр
фінансупервинної
вання
медикосанітарної
допомоги»
Відділи
Бюджет 43,0
молоді та
громади
спорту,
освіти,
навчальні

4,2

4,5

5,0

6,0

Підвищення
кваліфікації
працівників фізичної
культури та спорту
згідно плану
перепідготовки
Висвітлення
спортивного життя
міста, розвитку
фізичної культури та
спорту

20212025
роки

20212025
роки

20212025
роки

Здійснення контролю
за здоров’ям усіх
категорій населення
міста, щяке займається
фізичною культурою та
спортом

60,0

70,0

80,0

90,0

Створення належних
умов для занять
фізичною культурою та
спортом, розвитку
різних видів спорту

перепрофілювання та
використання не за
призначенням
6.2.Здійснювати заходи щодо
забезпечення молодих
талановитих спортсменів та їх
тренерів належними умовами
для підготовки до обласних та
Всеукраїнських змагань,
надавати допомогу у вирішенні
побутових проблем, виплачувати
стипендію міського голови
6.3.Заохочувати (стимулювати)
виплатою одноразової грошової
винагороди спортсменам та
тренерам з олімпійських,
неолімпійських, національних
видів спорту та видів спорту
інвалідів за високі досягнення в
спорті
7.1. Виготовлення проєктнокошторисної документації по
капітальному ремонту
адміністративної будівлі
міського стадіону «Дружба»
(утеплення, придбання
теплового котла, водонагрівача,
Розвиток
ремонт тепломережі, душових
спортивної
7.
інфраструктур кімнат та санвузла, під
трибунних приміщень, лав для
и
сидіння глядачів та ін.)
Ремонт огорожі та центрального
входу стадіону «Дружба»
7.2. Капітальний ремонт
асфальтного покриття та
лижеролерної траси на міському

заклади,
установи,
організації
20212025
роки

Відділи
молоді та
спорту,
освіти,
навчальні
заклади

Бюджет
громади

50,0

52,0

55,0

57,0

60,0

20212025
роки

Відділ
молоді та
спорту

Бюджет
громади

80,0

82,0

85,0

87,0

90,0

20212025
роки

Відділ
молоді та
спорту

Бюджет 500,0
громади

Відділ
молоді та
спорту

Бюджет
громади

523,9

Матеріальна підтримка
молодих талановитих
спортсменів за
спортивні досягнення в
спорті

Стимулювання
спортсменів та
тренерів за спортивні
досягнення у видах
спорту

Створення побутових
умов для збірних
команд міста з різних
видів спорту, зокрема
футболу, сильніших
спортсменів міста з
різних видів спорту

Створення умов для
подальшого розвитку
зимових видів спорту,

стадіоні «Дружба»

Державний4715,1
бюджет

Усього

зокрема біатлону

6778,0 1127,9 1224,5 1308,7 1417,0

Бюджет
громади 2062,9 1127,9 1224,5 1308,7 1417,0
Державний
бюджет 4715,1

Міський голова

-

-

-

Надія ВАЙЛО

-

