
   
 

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

 

 П’ЯТА СЕСІЯ  

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 17 вересня 2021 року           № 63 

     смт. Голованівськ 

 

Про затвердження Програми 

підтримки розвитку фізичної культури 

та спорту в Голованівському районі 

на 2021-2025 роки 

 

 Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про фізичну культуру  і 

спорт» та з метою пропагування здорового способу життя, залучення 

населення району до фізичної культури та спорту, розвитку спортивних 

досягнень, активної участі спортсменів району у змаганнях,  

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму підтримки розвитку фізичної культури та 

спорту в Голованівському районі на 2021-2025 роки (додається). 

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

районної ради  з питань бюджету, фінансів, управління комунальною 

власністю та соціально-економічного розвитку і соціальних питань. 

 

 

 

Голова районної ради             Руслан ЦОБЕНКО 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

програми підтримки розвитку фізичної культури та спорту   

в Голованівському районі на 2021-2025 роки   
 

 

1. Назва Програми  Програма підтримки розвитку 

фізичної культури та спорту в 

Голованівському районі на 2021-2025 

роки 

2. Ініціатор розроблення 

Програми 

Голованівська районна рада 

3. Розробник Програми 

 

Голованівська районна рада 

4. 

 

Дата, номер  і назва 

документа відповідно якого 

розроблена Програма  

Закон України «Про фізичну культуру 

і спорт» 

5. Відповідальні виконавці 

Програми 

Голованівська районна рада 

6. Основні учасники Програми 

 

Голованівська районна рада 

7. Термін реалізації Програми  2021-2025 роки    

8. Перелік джерел  

фінансування Програми 
Районний бюджет, субвенції з інших 

місцевих бюджетів, кошти інвесторів, 

меценатів, громадських фондів, інших 

юридичних та фізичних осіб, та з 

інших джерел не заборонених чинним 

законодавством України 

 

9. Загальний обсяг  

фінансових ресурсів,  

необхідних для реалізації 

програми, всього (тис.грн.): 

500,0 

у тому числі: 

2021 рік 

2022 рік 

2023 рік 

2024 рік 

2025 рік 

 

60,0 

110,0 

110,0 

110,0 

110,0 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

 

рішення Голованівської 

районної ради  

17 вересня 2021 року № 63 

 

 

ПРОГРАМА 

підтримки розвитку фізичної культури та спорту 

в Голованівському районі на 2021-2025 роки 

 

1. Загальні положення 
 

 1.1.Програма підтримки розвитку фізичної культури та спорту в 

Голованівському районі на 2021-2025 роки (далі – Програма) розроблена 

відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про фізичну культуру і спорт». 

 

2. Мета Програми 

2.1.Метою Програми є визначення провідної ролі фізичної культури і 

спорту як важливого фактору здорового способу життя, профілактики 

захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для 

всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та 

духовної досконалості людини. 

3. Основні завдання Програми 

            3.1.Основними завданнями Програми є: 

          - популяризація здорового способу життя серед населення; 

- збільшення рівня охоплення молоді руховою активністю; 

- підтримка розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту в 

тому числі: футболу, волейболу, боротьби дзюдо та ін.; 

- заохочення спортсменів для досягнення високих результатів у 

змаганнях; 

-  удосконалення системи підготовки збірних команд населених пунктів 

району, спортивного резерву, підвищення якості функціонування шкільних 

гуртків; 

- підтримки спорту ветеранів; 

- нагородження переможців спортивних змагань відповідно до норм 

(Додаток 1). 

 



 3.2. Перелік заходів наведений у Додатку 2 до Програми. 

 

4. Фінансове забезпечення Програми 

            4.1.Програма розвитку фізичної культури і спорту Голованівського 

району фінансується за рахунок коштів районного бюджету, субвенцій з 

інших місцевих бюджетів, коштів інвесторів, меценатів, громадських фондів, 

інших юридичних та фізичних осіб а також з інших джерел не заборонених 

чинним законодавством України. 

5. Очікувані результати виконання Програми 

            5.1.Виконання Програми дасть можливість: 

           - збільшити кількість громадян залучених до різних видів 

фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи; 

            -    збільшити кількість школярів, що відвідують спортивні секції та 

гуртки; 

           - підвищити результати виступів збірних команд та окремих 

спортсменів населених пунктів району в районних змаганнях. 

 

 6. Організація і контроль за виконанням Програми 

            6.1.Координація діяльності та контроль за виконанням Програми 

покласти на постійну комісію районної ради з соціальних питань. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

 

до Програми підтримки розвитку 

фізичної культури та спорту 

Голованівського району на 2021-2025 

роки, затвердженої рішенням 

районної ради 17 вересня 2021 року 

№ 63 

 

 

Норми нагородження переможців та призерів 

при проведенні районних спортивних змагань 

 

 

№ 

п/п 

Заходи Сума (грн.) 

1 Командні змагання  

 за І місце 5000,00 

за ІІ місце 3000,00 

за ІІІ місце 2000,00 

за участь 500,00 

2 Індивідальні змагання  

за І місце 1000,00 

за ІІ місце 750,00 

за ІІІ місце 500,00 

  

  

 

 

 

 

 


