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1. Паспорт Програми розвитку фізичної культури і спорту в
Зіньківському районі на 2017-2020 роки (далі – Програма)

1.
2.

Ініціатор розроблення
Програми
Розробник Програми

3.

Відповідальний виконавець
Програми

4.

Виконавці Програми

5.
6.

7.

7.1
7.2
7.3

Зіньківська районна державна адміністрація
Відділ культури, туризму, молоді та спорту
Зіньківської
районної
державної
адміністрації.
Відділ культури, туризму, молоді та спорту
Зіньківської
районної
державної
адміністрації.

Відділ культури, туризму, молоді та спорту
Зіньківської
районної
державної
адміністрації, відділ освіти Зіньківської
районної державної адміністрації, райрада
ВФСТ «Колос», федерація футболу
Зіньківщини, виконавчі комітети міської,
селищної та сільських рад.
Термін реалізації Програми 2017-2020 роки
Перелік місцевих бюджетів, Районний бюджет, бюджети міської,
які беруть участь у
селищної та сільських рад.
виконанні Програми
Загальний обсяг фінансових 2709,8 тис. грн.
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми, усього
у тому числі:
Кошти районного бюджету
2709,8 тис. грн
Кошти сільських, селищних рад
Залучені кошти
-
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2. Визначення проблем, на реалізацію яких спрямована Програма
В районі намітилися певні зрушення щодо залучення різних верств
населення до занять фізичною культурою і спортом. Проводиться відповідна
робота щодо збільшення та покращення якості проведення спортивномасових заходів, збільшилась кількість осіб, залучених до участі у районних
сільських спортивних іграх та районних змаганнях з футболу.
Здійснюються заходи по ремонту та утриманню існуючих спортивних
споруд.
Разом з тим, проведений аналіз свідчить про існування проблем щодо
зміцнення здоров’я населення району, залучення його до занять фізичною
культурою і спортом.
Не сформовано сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання
і масового спорту як важливого чинника фізичного та соціального
благополуччя, поліпшення стану здоров’я, ведення здорового способу життя і
подовження його тривалості.
Порівняно з іншими роками кількість учнів, що віднесені за станом
здоров’я до спеціальної медичної групи, збільшилася на 20 %, що
спричинило зменшення кількості залучених дітей і молоді до занять з
фізичної культури.
Комплексний підхід до розв’язання існуючих проблем на основі
використання програмно-цільового методу потребує розроблення,
затвердження та виконання протягом 2017-2020 років Програми.
3. Мета Програми
Мета Програми полягає у створенні умов для залучення широких верств
населення Зіньківського району до масового спорту, популяризації здорового
способу життя та фізичної реабілітації, а також максимальної реалізації
здібностей обдарованої молоді в дитячо-юнацькому, резервному спорті,
спорті вищих досягнень та виховання її в дусі олімпізму.
4. Шляхи і способи розв’язання проблеми, обсяги та джерела
фінансування, строки та етапи виконання Програми
Розв’язання проблем та досягнення мети здійснюватиметься, зокрема,
шляхом:
створення умов для розвитку регулярної рухової активності різних
верств населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, побажань,
здібностей та індивідуальних особливостей кожного;
удосконалення процесу відбору обдарованих дітей, які мають високий
рівень підготовленості та здатні під час навчально-тренувальних занять
витримувати значні фізичні навантаження, для подальшого залучення їх до
системи резервного спорту;
підтримання закладів фізичної культури і спорту,
підтримання та розвитку олімпійського, неолімпійського, та
параолімпійського руху;
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взаємодії
з
громадськими організаціями
фізкультурноспортивної спрямованості та іншими суб’єктами сфери фізичної культури і
спорту;
поступового оновлення спортивної матеріально-технічної бази закладів
фізичної культури і спорту;
удосконалення системи відзначення та заохочення спортсменів,
тренерів, ветеранів фізичної культури і спорту.
Термін дії Програми становить 2017 - 2020 роки. Програма реалізується
у два етапи.
Програма передбачається здійснити об’єктивний моніторинг наявних
ресурсів сфери фізичної культури і спорту, забезпечення збереження та
розширення мережі існуючих закладів фізичної культури і спорту,
поліпшення організаційного, кадрового, матеріально-технічного, медичного,
інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів,
передбачених в районному бюджеті, а також інших джерел, не заборонених
законодавством.
Обсяг фінансування Програми, зокрема за рахунок коштів районного
бюджету, визначається щороку виходячи з фактичних можливостей
бюджету, а також з урахуванням конкретизації завдань за результатами
виконання Програми за попередній період.
Ресурсне забезпечення Програми наведено в додатку 1.
5. Завдання і заходи Програми
та результативні показники
Завдання та заходи Програми спрямовані на створення умов для:
фізичного виховання і спорту в усіх типах навчальних закладів, за
місцем роботи, проживання та місцях масового відпочинку населення;
підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту
вищих досягнень, спорту людей з обмеженими фізичними можливостями та
ветеранів;
забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських та рекреаційних
видів спорту;
поліпшення організаційного, кадрового, матеріально-технічного,
фінансового, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.
У рамках виконання завдань та заходів Програми відповідальні за їх
виконання органи місцевого самоврядування розробляють відповідні
програми, з урахуванням поставлених завдань перед сферою фізичної
культури і спорту.
Виконання Програми дасть можливість:
підвищити рівень залучення до змістовного дозвілля та відпочинку
населення, насамперед молоді,
залучити до 20% дітей та молоді 6-23 років до занять у дитячо-юнацьких
спортивних школах та інших спортивних організаціях району створити
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умови для розвитку та ефективного поповнення складу збірних команд
району;
забезпечити збереження передових позицій успішної участі спортсменів
району у обласних та всеукраїнських змаганнях різного рівня;
підвищити рівень авторитету району у обласному та всеукраїнському
спортивному співтоваристві.
6. Напрями діяльності та заходи Програми
Напрями діяльності та заходи Програми наведено в додатку 2.
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її
виконанням здійснює відділ культури, туризму, молоді та спорту Зіньківської
районної державної адміністрації.
Виконавці Програми щороку до 15 січня надають відділу культури,
туризму, молоді та спорту Зіньківської районної державної адміністрації
інформацію про виконання цієї Програми за попередній рік.
Відділ культури, туризму, молоді та спорту Зіньківської районної
державної адміністрації щороку до 25 січня надає узагальнену інформацію
про виконання цієї Програми голові Зіньківської районної державної
адміністрації та постійній комісії районної ради з питань молоді, освіти,
культури, охорони здоров’я та соціального захисту населення Зіньківської
районної ради.
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Додаток 1
Ресурсне забезпечення Програми

Джерела
фінансування

Обсяг ресурсів
усього,
у тому числі:
районний
бюджет
залучені кошти
кошти
сільських,
селищних рад

Обсяг коштів,
що
пропонується
залучити на
виконання
Програми
(тис. гривень)
2709,8

Етапи виконання Програми
І
ІІ

2017

2018

2019

2020

1641,8

324

356

388

2709,8

1641,8

324

356

388

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Додаток 2
Напрями діяльності та заходи Програми

1
1

Назва
напрямку
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік
заходів Програми

Виконавці

2
Створення
умов для
фізичного
виховання і
спорту в
навчальних
закладах, за
місцем
роботи,
проживання та
відпочинку
населення

3
1.1. Запровадження у
навчальних закладах
рухової активності
школярів, учнів аграрного
ліцею, ПТУ-25;
поступового введення
щоденних додаткових
уроків з фізичної культури
та позакласних занять з
фізичної культури і
спорту
1.2. Забезпечення
загальноосвітніх
навчальних закладів
спортивним
обладнанням та
інвентарем

4
20172020
роки

5
Відділ освіти районної
державної
адміністрації

6
Районний
бюджет

7

20172020
роки

Відділ освіти
райдержадміністрації

Районний
бюджет

В розмірі
передбачено
му
кошторисам
и установи

В розмірі
передбаче
ному
кошторис
ами
установи

1.3. Забезпечення участі у
обласних, проведення
районних спартакіад
інших масових
фізкультурно-спортивних
заходів серед державних
службовців, посадових
осіб органів виконавчої
влади, органів місцевого
самоврядування та
депутатів місцевих рад
усіх рівнів

20172020
роки

Відділ культури,
туризму, молоді та
спорту районної
державної
адміністрації

Районний
бюджет

82

19

Термін
виконання

№
з/п

Джерела
Орієнтовний
фінансування
обсяг
фінансування
,
тис. гривень І

у тому числі за етапами та роками,
тис. гривень:
етапи

2017
8

ІІ
2018
9

2019
10

2020
11

В
розмірі
передба
ченому
коштори
сами
установи

В
розмірі
передба
ченому
коштори
сами
установи

В
розмірі
передба
ченому
коштори
сами
установи

21

22

20

Очікувані
результати

12
Збільшення
загальної
кількості учнів
загальноосвітніх
навчальних
закладів,
охоплених
заняттями з
фізичної
культури і спорту
Збільшення на 2
відсотка від
загальної
кількості
навчальних
закладів, які
забезпечено
спортивним
обладнанням та
спортивним
інвентарем
Збільшення
кількості
державних
службовців,
посадових осіб,
депутатів, які
взяли участь у
фізкультурноспортивних
заходах

2

3

Розвиток
дитячого,
дитячоюнацького
спорту

Забезпечення
розвитку
аматорського
спорту, спорту
вищих
досягнень та
спорту
ветеранів

2.1.Проведення
спортивних змагань «Тато
– мама я спортивна сім’я»

20172020
роки

2.3. Забезпечення
раціонального
використання спортивної
бази загальноосвітніх
шкіл дитячо-юнацької
спортивної школи та
інших спортивних об'єктів
на погоджених сторонами
умовах

20172020
роки

3.1. Забезпечити участь
спортсменів району різних
вікових груп у спортивних
заходах районного та
обласного рівня з
олімпійських видів спорту

20172020
роки

3.2 Проведення
навчально-тренувальних
зборів і змагань для
спортсменів району

3.3. Забезпечити участь
спортсменів району різних
вікових груп у спортивних
заходах районного,
обласного та рівня з
неолімпійських видів

20172020
роки

Відділ культури,
туризму, молоді та
спорту районної
державної
адміністрації
Відділи освіти
райдержадміністрації

Районний
бюджет

20

5

5

5

5

Популяризація
здорового
способу життя
серед дітей та
батьків.
Забезпечення
спортивними
спорудами

Відділ культури,
туризму, молоді та
спорту районної
державної
адміністрації, відділ
освіти,районна
організація
«Федерація футболу
Зіньківщини»,
районна організація
ВФСТ «Колос»,
дитяча громадська
організація з вільної
боротьби «Богатир»
Відділ
культури,туризму,
молоді та спорту
райдержадміністрації,
дитяча громадська
організація з вільної
боротьби «Богатир»

Районний
бюджет

114,2

27,2

28

29

30

Забезпечення
розвитку
олімпійських
видів спорту в
районі, участі
спортсменів
району у
районних та
обласних
змаганнях
різного рівня

Районний
бюджет

3,1

3,1

Відділ
культури,туризму,
молоді та спорту
райдержадміністрації,
організація ВФСТ
«Колос», громадська

Районний
бюджет

62

14

Не потребує
фінансування

15

16

17

Забезпечення
участі
спортсменів у
районних та
обласних
змаганнях,
покращення
результатів
Забезпечення
розвитку
неолімпійських
видів спорту в
районі, участі
спортсменів

8

спорту

4

Фізкультурнооздоровча
діяльність
серед
сільського
населення

4.1 Сприяння утворенню
та функціонуванню
спортивних клубів різних
організаційно-правових
форм власності у
сільських населених
пунктах, а також в
організаціях, установах та
на підприємствах
агропромислового
комплексу.
4.2 Проведення щорічних
багатоступеневих зимових
та літніх сільських
спортивних ігор для
участі в районних та
обласних змаганнях
4.3.Рекомендувати
міському, селищному та
сільським головам,
керівникам підприємств,
установ та організацій
агропромислового
комплексу ввести посаду
інструктора-методиста з
фізичної культури чи
відповідального за
організацію та проведення
фізкультурно-оздоровчої
та спортивної роботи у
місті, селах і селищі.
4.4 Фінансова підтримка
на утримання районної
організації ВФСТ «Колос»

організація з вільної
боротьби «Богатир»

20172020
роки

Відділи культури,
туризму, молоді та
спорту
райдержадміністрації,
районна організація
ВФСТ «Колос»

Не потребує
фінансування

20172020
роки

Відділи культури,
туризму. молоді та
спорту
райдержадміністрації,
районна організація
ВФСТ «Колос»
Відділи культури,
туризму, молоді та
спорту
райдержадміністрації,
районна організація
ВФСТ «Колос

Районний
бюджет

Відділи культури,
туризму, молоді та
спорту
райдержадміністрації,
районна організація
ВФСТ «Колос»

Районний
бюджет

20172020
роки

20172020
роки

району у
обласних та
змаганнях
різного рівня
Створення та
функціонування
спортивних
клубів у
сільських
населених
пунктах .

170,2

41,2

42

43

44

Розвиток
спортивного
життя району
серед сільського
населення.
Співпраця та
взаємодія відділу
зі спортивними
організаціями та
підприємствами в
молодіжній та
спортивній
діяльності.

86

86

Сума
передба
чена
коштори
сом
організа
ції

Сума
передба
чена
коштори
сом
організа
ції

Сума
передба
чена
коштори
сом
організа
ції

Функціонування
районної
організації ВФСТ
«Колос» .

9

5

Розвиток
футболу

5.1. Проведення районних
та участь у обласних
змаганнях з футболу
згідно окремих положень
та календарів

20172020
роки

5.2. Проведення районних,
участь у обласних
турнірах з футболу серед
ветеранів футболу

20172020
роки

5.3. Проведення
чемпіонату та Кубків
району з аматорського
футболу та міні-футболу

20172020
роки

5.4. Участь районної
аматорської футбольної
команди в обласній
першості

20172020
роки

Відділ культури,
туризму, молоді та
спорту районної
державної
адміністрації,
федерація футболу,
комунальна спортивна
споруда «Зіньківський
районний стадіон
«Старт»
Відділ культури,
туризму, молоді та
спорту районної
державної
адміністрації,
федерація футболу,
комунальна спортивна
споруда «Зіньківський
районний стадіон
«Старт»
Відділ культури,
туризму, молоді та
спорту районної
державної
адміністрації,
федерація футболу,
виконкоми сільських
та селищних рад,
комунальна спортивна
споруда «Зіньківський
районний стадіон
«Старт»
Відділ культури,
туризму, молоді та
спорту районної
державної
адміністрації,
федерація футболу

Районний
бюджет

122

29

30

31

32

Поповнення
складу збірних
команд району та
області з футболу
талановитими
вихованцями

Районний
бюджет

34,3

7,3

8

9

10

Зростання
чисельності
ветеранів
залучених до
занять футболом,
підтримка
здорового
способу життя.

Районний
бюджет

86

20

21

22

23

Популяризація
аматорського
футболу в
Зіньківському
районі

Районний
бюджет

520

100

120

140

160

Підготовка
талановитих
футболістів

Залучені
кошти

10

6

Розвиток
аматорського
футболу

6.1.Забезпечення командучасниць районного
чемпіонату футболу
спортивним інвентарем
6.2.Придбання та
встановлення вуличних
тренажерів

20172020
роки

2017

6.3. Проведення
реконструкції та ремонт
стадіонів, футбольних
полів, майданчика зі
штучним покриттям.

20172020
роки

6.4. Проведення
капітального ремонту
місцевого стадіону.

20172020
роки

6.5. Здійснення
будівництва спортивних
майданчиків із
синтетичним покриттям

20172020
роки

Відділ культури,
туризму, молоді та
спорту районної
державної
адміністрації,
федерація футболу
Відділ культури,
туризму, молоді та
спорту районної
державної
адміністрації,
комунальна спортивна
споруда «Зіньківський
районний стадіон
«Старт»
Відділ культури,
туризму, молоді та
спорту районної
державної
адміністрації,
комунальна спортивна
споруда «Зіньківський
районний стадіон
«Старт», виконкоми
сільських та селищних
рад
Відділ культури,
туризму, молоді та
спорту районної
державної
адміністрації,
комунальна спортивна
споруда «Зіньківський
районний стадіон
«Старт»
Відділ культури,
туризму, молоді та
спорту районної
державної
адміністрації, відділ
освіти виконкоми
міської, селищної та

Районний
бюджет

150

30

35

40

45

Створення
належних умов
для занять
футболом.

Районний
бюджет

105

105

---

---

---

Створення
належних умов
для занять
спортом.

Районний
бюджет

610

610

---

---

---

Створення
належних умов
для занять
футболом на
територіях
сільських,
селищних рад

Державний
бюджет

В межах
коштів, що
надійдуть

В межах
коштів,
що
надійдуть

В межах
коштів,
що
надійдут
ь

В межах
коштів,
що
надійдут
ь

В межах
коштів,
що
надійдут
ь

Покращення
матеріальної бази
стадіону.

Районний
бюджет
Залучені
кошти
Обласний
бюджет
Районний
бюджет

Збільшення
забезпеченості
населення району
сучасними
спортивними
майданчиками

Кошти

11

сільських рад

виконкомів
міської,
селищної та
сільських рад
Районний
бюджет

7

Забезпечення
та підтримка
діяльності
спортивних
комунальних
закладів

7.1. Забезпечення
статутної діяльності
комунальна спортивна
споруда «Зіньківський
районний стадіон «Старт»

20172020
роки

Відділ культури,
туризму, молоді та
спорту районної
державної
адміністрації

8

Інформацій-не
забезпечення
сфери
фізичної
культури і
спорту

8.1.Забезпечення
формування Єдиного
електронного
всеукраїнського реєстру
спортивних споруд

20172020
роки

Відділ культури,
туризму, молоді та
спорту районної
державної
адміністрації

Не потребує
фінансування

8.2. Забезпечення
висвітлення у засобах
масової інформації
визначних спортивних
подій з олімпійського,
неолімпійського спорту,
пропагування розвитку
фізкультурно-спортивного
руху та здорового способу
життя

20172020
роки

Відділ культури,
туризму, молоді та
спорту районної
державної
адміністрації

Не потребує
фінансування

Разом по Програмі:
У тому числі:

Районний бюджет
Залучені кошти

545

545

Сума
передба
чена
коштори
сом
організа
ції

Сума
передба
чена
коштори
сом
організа
ції

Сума
передба
чена
коштори
сом
організа
ції

Розвиток
спортивної бази
для жителів
району

Внесення
спортивних
об’єктів до
Єдиного
електронного
всеукраїнського
реєстру
спортивних
споруд
Формування у
населення сталих
традицій та
мотивацій щодо
фізичного
виховання і
масового спорту

2709,8

1641,8

324

356

388

12

