
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я

    16.02.2017                                                                                             №7/24-1076

                                                                                  м.Лиман

Про програму розвитку                

фізичної культури і спорту

на 2017-2021 роки

   З  метою створення  умов  для  укріплення  здоров’я  населення,  популяризації

масового спорту та залучення різних верств населення до регулярних занять фізичною

культурою  і  спортом,  керуючись  ст.28,32  Закону  України  «Про  фізичну  культуру  і

спорт» та ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку  фізичної культури і спорту  на 2017-2021 роки

(додаток 1).

  2. Фінансовому управлінню міської ради (Пилипенко) при формуванні проектів

бюджету громади передбачати кошти на фінансування програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію  з питань осві-

ти,  охорони  здоров’я,  культури,  фізкультури  та  спорту,  справах  молоді  та

соціального захисту населення (Демидова) та заступника міського голови (Га-

маюнова).

    Міський голова П.Ф.Цимідан



Додаток 

            до рішення міської ради

                                                                             від___________№__________

ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури і спорту 

 на 2017-2021 роки.

І. Характеристика стану сфери фізичної культури і спорту

Реалізація державної політики у сфері фізичної культури і спорту в місті та районі

протягом останніх років обумовила ряд позитивних змін. Визначено нормативно-правові

та інші засади її розвитку в сучасних суспільно-економічних умовах. Закріплено прогреси-

вні тенденції з окремих напрямів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності. 

   Збережено ефективну систему проведення спортивних заходів, передусім комплексних

та багатоступеневих змагань,  зростає кількість  громадських організацій фізкультурно-

спортивної спрямованості (товариства, асоціації, федерації, клуби), створюються спорти-

вні  клуби  різної  організаційно-правової  форми,  активізується  олімпійський  та

неолімпійський   спортивний рух.

Проте  досягнутий  рівень  розвитку  фізичної  культури  і  спорту  не  забезпечує

оптимальної  рухової  активності  кожної  людини  впродовж  усього  життя,  поліпшення

стану здоров'я, профілактики захворювань та фізичної реабілітації.

Тільки 15,3 % населення залучено до занять фізичною культурою і спортом. Гіподи-

намія характерна для більшості людей працездатного віку. Лише 13,7% дітей  віком 6-18

років займається у системі дитячо-юнацької спортивної школи.

Недостатня  рухова  активність  громадян  у  повсякденній  діяльності  негативно

впливає на демографічну ситуацію в місті та районі.

Викликає занепокоєння погіршення здоров'я дітей та молоді. Як і раніше, значна їх кі-

лькість  має  суттєві  відхилення  у  фізичному  розвитку  та  стані  здоров'я.  Різко  про-

гресують у підростаючого покоління хронічні ревматичні хвороби серця, неврози, артри-

ти, сколіози тощо.

Разом з тим спостерігається низька ефективність масового залучення дітей до поча-

ткових  занять  спортом,  відбору  найбільш  обдарованих  та  удосконалення  їх

майстерності на етапах спортивної підготовки.

Не набуло соціально важливого значення вирішення проблем, пов'язаних з нагальною

необхідністю створення  розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд  для потреб

масового спорту.

Крім  того,  існуюча  система  фізкультури  і  спорту  має  інші  складні  проблеми.

Зумовлені вони такими факторами, зокрема:

-низьким рівнем заробітної плати і престижності професій спортивного  тренера та

інструктора з фізичної культури;   

-незадовільним станом матеріально-технічної бази, понад 80 відсотків спортивних

майданчиків  не  відповідають  сучасним  вимогам,  не  всі  спортивні  споруди  викори-

стовуються за призначенням; 

-невідповідністю  інфраструктури  фізкультурно-оздоровчих  закладів  потребам

громадян у виробничій, навчально-виховній і соціально-побутовій сфері, різним формам

власності, відомчої приналежності, низькій ефективності їх використання;



-недосконалістю системи масового залучення дітей до початкових занять спортом,

відбору найбільш обдарованих та удосконаленням їхньої  майстерності  у  різновікових

збірних командах міста та району; 

-недостатньою  пропагандою  фізичної  культури  і  спорту  серед  широких  верств

населення, особливо здорового способу життя серед дітей і молоді.

З метою поліпшення умов для занять фізичною культурою і спортом відділом у

справах сім’ї, молоді та спорту міської ради розроблено Програму розвитку фізичної ку-

льтури і спорту на 2017 – 2021 роки (далі-Програма).

2. Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є забезпечення умов для зміцнення здоров'я  населення завдяки

розвитку інфраструктури фізичної культури та спорту, популяризація масового і профе-

сійного  спорту  (включаючи  спорт  вищих  досягнень)  та  залучення  різних  верств

населення до регулярних занять фізичною культурою і спортом.

Основні завдання Програми:

- підвищити    інтерес    різних    категорій    населення     до  занять

фізичною культурою та спортом;

- сформувати  у  населення  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;

- удосконалити систему дитячо-юнацького спорту;

- удосконалити    систему    формування    та    підготовки    збірних    команд

міста та району на обласні та інші змагання;

- сприяти  поширенню   клубної  системи  у  сфері   фізичної  культури    і

спорту;

- забезпечити  будівництво,  ремонт   та   реконструкцію   існуючих   спортивних

об'єктів,      належне їх використання.

3. Напрями виконання Програми

Виконання Програми здійснюється за такими напрямами:

3.1. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота:

- фізичне  виховання  у  закладах  дошкільної,  загальноосвітньої,

та професійно-технічної освіти;

- спорт   для    всіх  за місцем проживання  та   масовий  спорт серед сільського

населення;

- фізична культура та масовий спорт за місцем роботи громадян;

3.2.   Розвиток  олімпійського та  неолімпійського спорту:

- розвиток  дитячо-юнацького спорту;

- спорт вищих досягнень;

- спорт ветеранів.

        3.3. Система забезпечення розвитку фізичної культури і спорту:

- кадрове забезпечення;

- матеріально-технічне забезпечення;

- фінансове забезпечення;

- інформаційно-пропагандистське забезпечення.

        4. Фінансування Програми



4.1. Програма   фінансується   за рахунок коштів бюджету громади в межах, перед-

бачених  на  фізичну  культуру,  спорт  і  освіту, із  залученням  коштів  державного  та

обласного  бюджетів, коштів підприємств та інших джерел фінансування.

4.2.  Конкретний  обсяг  фінансування  щорічно  встановлюється  затвердженим  

бюджетом територіальної громади.

5. Очікувані результати

Реалізація Програми забезпечить:

-збільшення  частини  окремих  груп  населення,  які  систематично  займаються

фізкультурно-оздоровчою роботою: дітей та підлітків 6-18 років -до 50%,  працівників -

до 30%;

-збільшення кількості спортивних майданчиків;

-збільшення кількості дітей та підлітків 6-18 років, які займаються у дитячо-юна-

цькій спортивній школі  до 17 %;

-збільшення кількості спеціалістів з фізичної культури та спорту.

Виконання Програми дасть можливість:

- запровадити    доступні,    якісні    та    різноманітні    форми    оздоровчих,

рекреаційних, реабілітаційних та спортивних послуг для різних груп населення;

- збільшити  кількість  населення,  яке  регулярно

використовує  засоби  фізичної  культури  і  спорту  для  проведення  активного

дозвілля та забезпечення здорового способу життя;

- удосконалити   систему   підготовки   спортсменів   для   гідної   участі    у

обласних, Всеукраїнських  та інших змаганнях;

- збільшити  ресурсне  забезпечення  розвитку  фізичної  культури  і  спорту,

залучення    позабюджетних    коштів,    формування    широкої    мережі    сучасних

спортивних споруд для масового спорту та спорту вищих досягнень.

6. Організація та контроль за виконанням Програми

Відповідальні  виконавці  Програми  -  відділ  у  справах  сім  ї,  молоді  та  спорту

міської  ради,  відділ  освіти  міської  ради,  дитячо-юнацька  спортивна  школа  м.  Лиман,

ФСК «Локомотив», ФСТ «Колос», спортивні клуби та інші зацікавлені організації.

Відділ у справах сім ї, молоді та спорту міської ради  здійснює координацію дія-

льності всіх закладів, установ, організацій та громадських об'єднань з питань виконання

Програми.

Загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснює міська рада.

Відділ у справах сім ї, молоді та спорту міської ради щорічно інформує міську раду

про хід виконання Програми та надає пропозиції щодо її фінансового забезпечення в на-

ступному році.



ЗАХОДИ

щодо реалізації Програми

І. Забезпечення розвитку дитячого, дитячо-юнацького  та резервного спорту.

1. Сприяти діяльності закладів фізичної культури і спорту, що забезпечують роз-

виток  дитячого,  дитячо-юнацького  та  резервного  спорту  (дитячо-юнацькі  спортивні

школи, заклади освіти, спортивні клуби, федерації, у тому числі заклади фізкультурно-

спортивних товариств).

Відділ у справах сім’ї,  молоді  та

спорту міської ради, дитячо-юна-

цька  спортивна  школа,  відділ

освіти  міської  ради,  спортивні

товариства, клуби та федерації

2.  Сприяти модернізації   та зміцненню матеріально-технічної  бази дитячо-юна-

цьких спортивних шкіл, облаштування необхідним обладнанням та інвентарем.



Відділ у справах сім’ї,  молоді  та

спорту міської ради

3. Сприяти оновленню спортивного обладнання та інвентарю в загальньоосвітніх

навчальних закладах.

Відділ освіти міської ради

4.  Сприяти  навчанню  плаванню учнів  1-4  класів  загальноосвітніх  навчальних

закладів усіх типів та форм власності. 

Відділ у справах сім’ї,  молоді  та

спорту міської ради, дитячо-юна-

цька  спортивна  школа,  відділ

освіти  міської  ради,  спортивні

товариства, клуби та федерації

5. Забезпечити підбір висококваліфікованих кадрів для роботи з дітьми у сфері

фізичної культури і спорту.

Відділ  освіти  міської  ради,  ди-

тячо-юнацька спортивна школа

ІІ.  Спорт  для  всіх  за  місцем  проживання  та  місцях  масового  відпочинку
населення.

1. Зберегти умови щодо спільного використання навчально-спортивної бази закладів 

системи освіти для проведення фізкультурно-спортивних заходів дитячо-юнацької 

спортивної школи, спортивних товариств та федерацій.

                                                          

Відділ  у справах сім’ї,  молоді  та

спорту міської ради, дитячо-юна-

цька  спортивна  школа,  відділ

освіти  міської  ради,  спортивні

товариства, клуби та федерації

 

2. Створити міський Центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Відділ у справах сім’ї,  молоді  та

спорту міської ради

3. Залучати працюючих осіб підприємств, установ та організацій, різних організа-

ційно-правових форм власності, а також організацій, установ агропромислового компле-

ксу та сільських населених пунктів до занять фізичною культурою і спортом.

Відділ у справах сім’ї,  молоді  та

спорту міської ради, дитячо-юна-

цька  спортивна  школа,  відділ

освіти  міської  ради,  спортивні

товариства, клуби та федерації

4. Проводити масові фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи, а також сприяти

представникам трудових колективів щодо участі у галузевих спортивних заходах.



Відділ у справах сім’ї,  молоді  та

спорту міської ради, дитячо-юна-

цька  спортивна  школа,  відділ

освіти  міської  ради,  спортивні

товариства, клуби та федерації

5. Проводити роботу щодо залучення осіб з обмеженими можливостями до си-

стематичних занять з фізичної культури і спорту.

                                                                        

Відділ  у справах сім’ї,  молоді  та

спорту міської ради, дитячо-юна-

цька  спортивна  школа,  відділ

освіти  міської  ради,  спортивні

товариства, клуби та федерації

III. Забезпечення розвитку спорту вищих досягнень та спорту ветеранів

1. Забезпечити підготовку та участь спортсменів громади різних вікових груп для

участі у спортивних заходах обласного, Всеукраїнського та міжнародного рівня з олі-

мпійських видів спорту.

Відділ у справах сім’ї,  молоді  та

спорту міської ради, дитячо-юна-

цька  спортивна  школа,  відділ

освіти  міської  ради,  спортивні

товариства, клуби та федерації

2. Забезпечити підготовку та участь спортсменів громади різних вікових груп для

участі  у  спортивних  заходах  обласного,  Всеукраїнського  та  міжнародного  рівня  з

неолімпійських видів спорту.

Відділ у справах сім’ї,  молоді  та

спорту міської ради, дитячо-юна-

цька  спортивна  школа,  відділ

освіти  міської  ради,  спортивні

товариства, клуби та федерації

3. Сприяти  підготовці  та  участі  спортсменів  громади  для  участі  у  заходах

обласного, Всеукраїнського та міжнародного рівня  з  видів спорту для інвалідів.

Відділ у справах сім’ї,  молоді  та

спорту міської ради, дитячо-юна-

цька  спортивна  школа,  відділ

освіти  міської  ради,  спортивні

товариства, клуби та федерації

4. Надавати фінансову підтримку на проведення навчально-тренувальних зборів

та участь у змаганнях ведучим спортсменам з різних видів спорту. 

Відділ у справах сім’ї,  молоді  та

спорту міської ради, дитячо-юна-

цька спортивна школа



5. Передбачати  в  проектах  бюджету  громади  кошти  на  покращення  житлових

умов та виплати грошової винагороди провідним спортсменам, які стали призерами олі-

мпійських, параолімпійських, всесвітніх ігор та їх тренерам .

Відділ у справах сім’ї, молоді та 

спорту міської ради, 

Фінансове управління міської ради

IV. Покращення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матері-
ально-технічного,  фінансового,  науково-методичного,  медичного,  інформаційного
забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

1. Сприяти перепідготовці, підвищенню кваліфікації кадрів, проведення атестації

фахівців у сфері фізичної культури.

Відділ у справах сім’ї,  молоді  та

спорту міської ради, дитячо-юна-

цька  спортивна  школа,  відділ

освіти  міської  ради,  спортивні

товариства, клуби та федерації

2.  Забезпечити  будівництво  багатофункціональних майданчиків  із  синтетичним

покриттям  та  тренажерним  обладнанням  на  об’єктах  галузі  згідно  затверджених

нормативних документів.

Відділ у справах сім’ї,  молоді  та

спорту міської ради, дитячо-юна-

цька  спортивна  школа,  відділ

освіти  міської  ради,  спортивні

товариства, клуби та федерації

3.  Забезпечити  надання  інформації  для  формування  Єдиного  електронного

Всеукраїнського реєстру спортивних споруд та розроблення карти їх дислокації.

Відділ у справах сім’ї,  молоді  та

спорту міської ради, дитячо-юна-

цька  спортивна  школа,  відділ

освіти  міської  ради,  спортивні

товариства, клуби та федерації

1. Висвітлювати у засобах масової інформації, на сайті міської ради хід підго-

товки та результати участі збірних команд громади з видів спорту у змаганнях всіх рі-

внів, пропагувати фізичну культуру, спорт та здоровий спосіб життя.

Відділ у справах сім’ї,  молоді  та

спорту міської ради, дитячо-юна-

цька  спортивна  школа,  відділ

освіти  міської  ради,  спортивні

товариства, клуби та федерації

2. Сприяти діяльності  міського краєзнавчого музею у наданні інформації про

видатних діячів сфери фізичної культури і спорту громади.

Відділ у справах сім’ї,  молоді  та

спорту міської ради, дитячо-юна-



цька спортивна школа,  спортивні

товариства, клуби та федерації

 Програма розроблена 

відділом у справах сім ї, молоді та спорту міської ради

Начальник відділу 

у справах сім ї, молоді та спорту:                                           В.І.Титаренко

Секретар  ради:                                                                         Т.Ю.Каракуц


