


 

 

 
 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 15 грудня  2017 року                  № 256 

смт. Голованівськ 

 

Про затвердження районної цільової  

соціальної програми розвитку фізичної  

культури та спорту на 2018-2022роки 

 

  

 Відповідно  до пункту 16 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Затвердити районну цільову соціальну програму розвитку фізичної 

культури та спорту на 2018-2022роки(додається). 

 

 2. Рекомендувати Голованівській районній державній адміністрації 

забезпечити фінансування районної цільової соціальної програми розвитку 

фізичної культури та спорту. 

 

 3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з соціальних питань. 

 

 

 

 

 

Голова районної ради             Б.Кучмій 
 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Голованівської 

районної ради 

від 15 грудня 2017року 

№ 256 

 

Районна цільова соціальна програма 

розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2022 роки 

 

 І. Загальні положення 

Районна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 

2017-2021 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Закону України “Про 

внесення змін до Закону України “Про фізичну культуру і спорт” та інших 

законодавчих актів України”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 грудня 

2015 року № 1320-р “Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної 

програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року”. 

 

У програмі враховано: 

Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України”;  постанову Кабінету Міністрів України 

від 31 січня 2007 року № 106 “Про затвердження Порядку розроблення та виконання 

державних цільових програм”;   рішення районної ради від 25 травня 2007 року № 121 

“Про Порядок формування районних цільових програм, моніторингу та звітності про їх 

виконання”. 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

Спосіб життя населення району та стан сфери фізичної культури і спорту 

створюють проблеми для фізичного розвитку підростаючого покоління та 

характеризуються певними чинниками, основними серед яких є: 

демографічна криза, яка зумовлюється зменшенням кількості населення району;       

 не сформовані сталі традиції та мотивації 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; 

погіршення стану здоров'я населення з різко прогресуючими хронічними 

хворобами серця, гіпертензією, неврозами, артритами, ожиріннями тощо, що 

призводить до зменшення кількості осіб, які можуть бути залучені до спорту, зокрема 

спроможних тренуватися, витримуючи значні фізичні навантаження та досягати 

високих спортивних результатів;  

невідповідність вимогам сучасності та значне відставання від світових стандартів 

ресурсного забезпечення сфери фізичної культури і спорту, а саме організаційного, 

кадрового, науково-методичного, фінансового, матеріально-технічного, інформаційного; 

наданий час штатних інструкторів з фізичної культури і спорту в місцевих радах 

відсутні; 

Україна привертає до себе увагу міжнародної спортивної спільноти завдяки 

проведенню фінальної частини чемпіонату Європи з футболу у 2012 році, чемпіонату 



світу серед юніорів з фехтування у 2012 році, юніорського чемпіонату світу з легкої 

атлетики у 2013 році, а також заявою щодо участі у конкурсі на проведення зимових 

Олімпійських та Параолімпійських ігор 2022 року, що зобов'язує підвищувати рівень 

розвитку фізичної культури і спорту до міжнародних стандартів. 

 

Прийняття районної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і 

спорту на 2017-2021 роки дає можливість виконати поставлені завдання відповідно до 

сучасних потреб економічного і соціального розвитку району. 

 

Основні причини виникнення проблем, пов'язаних із кризовою ситуацією у сфері 

фізичної культури і спорту, характеризуються такими чинниками: 

обмежена рухова активність, нераціональне та незбалансоване харчування, 

фактори асоціальної поведінки у суспільстві; невідповідність потребам населення 

послуг, що надаються засобами фізичної культури і спорту за місцем проживання, 

роботи громадян та в місцях масового відпочинку населення, у тому числі в сільській 

місцевості та серед осіб з обмеженими фізичними можливостями; 

недостатній рівень ресурсного забезпечення дитячо-юнацького спорту; 

відсутність спортивної інфраструктури, здатної задовольнити потреби населення у 

щоденній руховій активності відповідно до фізіологічних потреб, у тому числі осіб з 

обмеженими фізичними можливостями; 

недостатній рівень пропаганди в засобах масової інформації щодо усвідомлення 

цінності здоров'я, відповідального ставлення батьків до виховання своїх дітей та не 

сформовано ефективну систему стимулювання населення до збереження свого 

здоров'я; 

невисока престижність професій у сфері фізичної культури і спорту, низький 

рівень матеріального заохочення працівників бюджетного сектору цієї сфери; 

недостатнє бюджетне фінансування та неефективне залучення позабюджетних 

коштів. 

 

Комплексний підхід до розв'язання існуючих проблем на основі використання 

програмно-цільового методу потребує розроблення, затвердження та виконання 

протягом 2017 - 2021 років районної цільової соціальної програми розвитку фізичної 

культури і спорту (далі - Програма). 

 

ІІІ. Мета Програми 

Мета Програми полягає у створенні умов щодо: 

залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації 

здорового способу життя та фізичної реабілітації, як важливої складової покращення 

якості та тривалості активного життя населення в районі; 

максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо- юнацькому 

спорті, спорті вищих досягнень та, як результат, підвищення авторитету району на 

обласному, всеукраїнському і міжнародному рівнях. 

Розроблення Програми зумовлено необхідністю забезпечення подальшого 

розвитку фізичної культури і спорту регіону, подолання проблем, які визначились в 

процесі розбудови фізичної культури та спорту в нових соціально-економічних умовах, 



реалізації першочергових і перспективних заходів, спрямованих на формування в 

районі розвитку фізичної культури і спорту. 

 

ІV. Шляхи і засоби розв’язання проблеми 

Протягом 2018-2022 років для розв'язання проблем передбачається здійснити 

комплекс заходів, спрямованих на створення умов: 

для фізичного виховання і спорту в усіх типах навчальних закладів, за місцем 

роботи, проживання та у місцях масового відпочинку населення; 

щодо підтримки дитячого, дитячо-юнацького спорту, спорту вищих досягнень, 

спорту інвалідів та ветеранів; 

для забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів 

спорту інвалідів; 

поліпшення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-

технічного, фінансового, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і 

спорту. 

 

Розв’язання проблем здійснюватиметься, зокрема, шляхом:  

збільшення в навчальних закладах усіх типів обсягів рухової активності на 

тиждень; 

створення умов для розвитку регулярної рухової активності різних верств 

населення для зміцнення здоров'я з урахуванням інтересів, побажань, здібностей та 

індивідуальних особливостей кожного; 

підтримання Голованівської дитячо-юнацької спортивної школи та залучення до 

навчально-тренувального процесу провідних тренерів; 

підтримання та розвитку олімпійського, параолімпійського та дефлімпійського 

руху; 

взаємодії з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості 

та іншими суб'єктами сфери фізичної культури і спорту; 

поліпшення розвитку матеріально-технічної бази спорту та вжиття дієвих заходів 

до залучення інвестицій на зазначену мету; 

поступового оновлення спортивної матеріально-технічної бази закладів фізичної 

культури і спорту, зокрема голованівської дитячо-юнацької спортивної школи і 

загальноосвітніх навчальних закладів; 

будівництва спортивних споруд та реконструкції діючих; підготовку та 

підвищення кваліфікації спеціалістів з фізичної культури і спорту, зокрема і за рахунок 

державного замовлення на атестацію тренерів та інших фахівців у сфері фізичної 

культури і спорту;  

удосконалення системи відзначення та заохочення спортсменів високого класу. 

 

Результативні показники та показники витрат виконання Програми наведено у 

додатках 1 та 2. 

 

Показники ефективності Програми визначаються за результатами моніторингу її 

виконання. 



V.  Напрями реалізації та заходи програми 

Програма реалізуватиметься за напрямами: 

створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп 

населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, здібностей та 

індивідуальних особистостей кожного; 

створення умов для підвищення рівня фізичної підготовки молоді для 

проходження служби у Збройних Силах, інших військових формуваннях та 

правоохоронних органах ; 

забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної 

культури і спорту; 

забезпечення відбору осіб, які мають високий рівень підготовленості та здатні під 

час проведення спортивних заходів витримувати значні фізичні та психологічні 

навантаження, для подальшого залучення їх до резервного спорту; 

підтримка та розвиток олімпійського, не олімпійського, параолімпійського та 

дефлімпійського руху; 

розбудова спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва та модернізації 

спортивних споруд; 

надання якісних фізкультурно-спортивних послуг. 

 

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2. 

VІ.  Координація та контроль за ходом виконання програми 

Координацію діяльності, пов’язаної з виконанням Програми, здійснює відділ 

освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації. Відділ освіти, молоді та 

спорту райдержадміністрації надає узагальнену інформацію про хід реалізації 

Програми управлінню освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації 

щороку до 20 грудня. 

 

 



 
 

                                                                                                                                                           Додаток 1 

до районної цільової соціальної програми 

розвитку фізичної культури і спорту на 2018-

2022 роки, затверджений рішенням десятої 

сесії Голованівської районної ради сьомого 

скликання від 15 грудня 2017 року № 256 

Ресурсне забезпечення районної цільової соціальної 

програми розвитку фізичної культури і спорту на 

2018-2022 роки 

 
 

 

 

Обсяг коштів, який пропонується 

залучити на виконання програми 

у тому числі за роками, тис. грн. Усього витрат на 

виконання 

програми (тис. 

грн.) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Державний бюджет - - - - - - 

Обласний бюджет - - - - - - 

Районний бюджет 1988,0 2401,2 2894,4 3013,5 3131,0 13429,3 

Бюджети місцевих рад 45,0 49,0 51,0 57,0 60,0 261,0 

Інші джерела 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 35,0 

Разом 2038,2 2456,2 2952,4 3078,5 3200,0 13725,3 



 

    

Додаток 2                                                             

до районної цільової соціальної програми 

розвитку фізичної культури і спорту на 

2017-2021 роки, затверджений рішенням 

десятої сесії Голованівської районної ради 

сьомого скликання від  15 грудня 2017 року 

№ 256 
 

 

 

Напрями реалізації та заходи районної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2022 роки 
 

№ 

з/ 

п 

Назва 

напряму 

реалізації 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік 

заходів 

програми 

Термін 

викона 

ння 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансу 

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн., у 

тому числі за роками: 

Очікуваний 

результат 

усього 2018 2019  2020 2021 2022  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Створення умов для 
забезпечення 

оптимальної ру-хової 
активності різних 
груп на-селення для 
змі-цнення здоров’я з 

урахуванням 
інтересів, здібно-стей 
та індивідуа-льних 
особи-востей 
кожного 

І.Забезпечити 

обов’язкове 

проведення 

спортивно- 

масових заходів 

для різних верств 

населення 

2018-
2022 

Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту 

райдержадмі

ністрації 

Районний 

бюджет 

122,0 20,0 22,0 24,0 26,0 30,0 Формування 

традицій здо-

рового спосо-бу 

життя,по-

кращення 

здоров’я насе-

лення залуче-ння 

їх до 

активних за-нять 

фізични-ми 

вправами 

Бюджет 

сільських та 

селищ-них 

рад 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Інші джерела 

35,0 5,0 6,0 7,0 8,0 

,0 

9,0 

 

 

         



  2. Сприяти 

введенню до 

штатного роз-

пису сільсь-

ких,селищних 

рад, підпри-

ємств, установ та 

організацій АПК 

України посади 

інстру-ктора – 

мето-диста з 

фізич-ної 

культури та 

спорту, від-

повідального за 

організацію 

та проведення 

фізкультурно - 

оздоровчої 

діяльності се-ред 

мешкан-ців сіл, 

селищ 

 

2018-
2022 

Селещні та 

сільські ради, 

підприємства

, установи та 

організації 

Районний 

бюджет 

- - - - - - Визначення 

відповідаль-них 

праців-ників, які 

б 

здійснювали 

фізкультурно 

-оздоровчу 

діяльність 

серед сіль-ського 

насе-лення та 

пра-цівників 

агро-

промислового 

комплексу 

Бюджет 

сільських та 

селищ-них 

рад 

236,0 40,0 44,0 46,0 52,0 54,0 

Інші джерела - - - - - - 

З.Проводити 

спортивно- 

масові та 

фізкультурно 

-оздоровчі 

заходи серед 

ветеранів 

2018- 

2022 

Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту 

райдержадмі

ністрації, 

районна рада 

Районний 

бюджет 

12,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 

Залучення 

ветеранів до 

активних 

занять 

фізичною 

культурою і 

спортом 



  

фізичної 

культури та 

спорту 

ветеринів 

  4.Проводити 

спортивно- 

масові та 

фізкультурно 

-оздоровчі 

заходи серед 

інвалідів 

2018- 

2022 

Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту 

райдержадмі

ністрації, 

Районний 

бюджет 

5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Залучення 

інвалідів до 

активних занять 

фізичною 

культурою і 

спортом 

5.Створити умови 

та забе-зпечити 

веде-ння 

секційної 

форми органі-

зації фізичної 

культури у 

позаурочний 

час у навчаль-них 

закладах 

району 

2018- 

2022 

Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту 

райдержадмі

ністрації, 

Районний 

бюджет 

467,0 90,0 92,0 94,0 95,0 96,0 Збільшення 

обсягу рухо-вої 

активності 

учнівської молоді 

до 8-12 годин на 

тиждень 



                    РАЗОМ 902,0 163,0 172,0 179,5 189,5 198,0  

 

2 
 

Створення умов 

для підвищення 

рівня фізичної 

підготовки молоді 

для проходження 

служби у Зброй-

них Силах, інших 

військових 

формуваннях та 

правоохоронних 

органах  

Забезпечити 

проводити 

спортивно- 

масові та 

фізкультурно 

-оздоровчі 

заходи серед 

допризовної 

молоді 

2018- 

2022 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту 

райдерж

адмініст

рації, 

Районний 

бюджет 30,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 

Формування 

традицій здо-рового  

спосо-бу життя, 

пропаганди 

фізичної 

культури та 

спорту серед 

учнівської 

молоді 

  РАЗОМ 30,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0  

3 Забезпечення 

функціонування 

та 

удосконалення 

мережі закладів 
фізичної культури і 
спорту 

1.Забезпечити 

діяльність 

закладів 

фізичної 

культури і 

спорту, що 

здійснюють 

розвиток 

дитячо- 

юнацького 

спорту 

 

 

 

2018- 

2022 

Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту 

райдержа

дміністра

ції, 

Голованів

ська 

ДЮСШ 

Районний 

бюджет 

10926.0 1625.0 1951.0 2350.0 2450.0 2550.0  



2.Забезпечити 

проведення 

навчально- 

спортивної робо-ти 

у дитячо- 

юнацькій 

спортивній 

школі 

2018- 

2022 

Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту 

райдержад

міністрації 

Голо-

ванівська 

ДЮСШ 

Районний 

бюджет 

627,3 47,7 97,7 156,9 160,0 165,0  

                           РАЗОМ 11553,3 1672,7 2048,7 2506,9 2610,0 2715,0  

4 Забезпечення 

відбору осіб, які 

мають високий 

рівень 

підготовленост і 

та здатні під час 

проведення 

спортивних 

заходів 

1. Залучення 

вихованців 

ДЮСШ до різних 

рівнів змагань 

серед 

вихованців 

ДЮСШ області та 

України 

 

2018- 

2022 

Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту 

райдержа

дміністра

ціїГолова

нівська 

ДЮСШ 

Районний 

бюджет 

450,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 Підвищення 

профісійного рівня 

спортсменів 

ДЮСШ 



витримувати 

значні фізичні та 

психологічні 

навантаження, для 

подальшого 

залучення їх до 

резервного 

спорту. 

2.Забезпечити 

участь збір-них 

команд 

району в обласних 

спортивних іграх 

серед районів та 

міст області з 

різних видів 

спорту 

2018- 

2022 

Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту 

райдержа

дміністра

ції 

Районний 

бюджет 

400,0 70,0 75,0 80,
0 

85,0 90,0 Формування 

збірних команд 

району з видів 

спорту для їх участі 

у змаганнях 

обласного рівня 

3.Забезпечити 

участь дітей -

інвалідів в 

обласній 

спартакіаді «Повір 

у себе» 

 

 

Проведення 

відбору 

вихованців 

ДЮСШ до 

штатних 

спортивних 

команд 

резервного 

спорту 

2018- 

2022 

Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту 

райдержа

дміністра

ції 

Районний 

бюджет 

      Залучення 

дітей інвалідів до 

активних 

занятьфізичною 

культурою і 

спортом,участь у 

змаганнях облас-

ного  рівня 

4. 

Проведення 

відбору 

вихованців 

ДЮСШ до 

штатних 

спортивних 

команд 

резервного спорту 

2018- 

2022 

Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту 

райдержа

дміністра

ції 

Районний 

бюджет 

      Забезпечити 

відбір 

вихованців 

ДЮСШ, для 

подальшого 

включення 

до штатних 

спортивних 

команд 

резервного 

спорту 



                    РАЗОМ 850,0 150,0 160,0 170,0 180,0 190,0  

5 

 
 

Підтримка та 

розвиток 

олімпійського, 

параолімпійського 

та дефлімпійського 

руху 

Забезпечити 

проведення на 

території району 

спортивно-масових 

заходів, спрямованих 

на популяризацію і 

розвиток 

олімпійського руху 

2018-

2022 

Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту 

райдерж

адмініст

рації 

Районний 

бюджет 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Популяризація та 

розвиток  

олімпійського та не  

олімпійського, 

видів спорту на 

території району 

2. Сприяти виїзду 

спортсменів на 

Всеукраїнські 

змагання 

2018-
2022 

Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту 

райдерж

адмініст

рації 

Районний 

бюджет 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Підвищення 

професійного рівня 

вихованців ДЮСШ 

РАЗОМ 

125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0  

6 Розбудова 

спортивної 

інфракструктури 

у тому числі 

 Здійснити 

будівництво нових 

спортивних споруд 

2018-

2022 

Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту 

Районний 

бюджет 

20,0 - 5,0 5,0 5,0 5,0 

Створення сучасної 

матеріально 

технічної 



 

будівництва та 

модернизайії 

спортивних споруд, 

із залученням 

коштів інвесторів 

райдержад

міністрації 

виконкоми 

місцевих 

рад 

Бюджет 

сіл і 

селищ 

40,0 - 10,0 10,0 10,0 10,0 

базифізичної 

культури та спорту 

в районі 

Здійснити 

реконструкцію та 

капітальний ремонт 

існуючих спортивних 

споруд 

2018-

2022 

Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту 

райдержадм

іністрції 

викон-коми 

місцевих 

рад 

Районний 

бюджет 

 

195,0 15,0 30,0 50,0 50,0 50,0 

Покращення рівня 

праці тренерів та 

спорт 

Бюджет 

сіл і 

селищ 

30,0 7,5 - - 2,5 - 

       

РАЗОМ 265,0 22,5 45,0 65,0 67,5 65,0  

ЗАГАЛЬНА    РАЗОМ 13725,3 2038,2 2456,2 2952,4 3078,5 3200,0  


