
 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
 

18.08.2021                                                                                                   № 332 

м. Лиман 

 

Про попередній розгляд проєкту 

рішення міської ради  «Про 

затвердження Програми розвитку 

фізичної культури та спорту в 

Лиманській міській територіальній 

громаді на 2022-2024 роки»  

 

Попередньо розглянувши проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

Програми розвитку фізичної культури та спорту в Лиманській міській 

територіальній громаді на 2022-2024 роки», керуючись статтею 52 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

  

1. Внести на розгляд міської ради проєкт рішення «Про затвердження Програми 

розвитку фізичної культури та спорту в Лиманській міській територіальній громаді 

на 2022-2024 роки». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Афоніна Ю.А. 

 

 

 

Міський голова                                                                               О.В. Журавльов 



ПРОЄКТ 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

________________                                                _____________ 

м. Лиман 

 

Про затвердження Програми 

розвитку фізичної культури та 

спорту в Лиманській міській 

територіальній громаді на 2022-2024 

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 Законом України «Про фізичну 

культуру і спорт», п.22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  міська рада 

 

  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму розвитку фізичної культури та спорту в 

Лиманській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності та регуляторної політики (Вінничук), комісію з питань 

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

соціального захисту населення (Ребров), заступника міського голови Афоніна Ю.А. 

 

 

 

Міський голова        О.В. Журавльов 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Лиманської міської ради 
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Програма 
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ПАСПОРТ 

Програми 

 

1. Назва програми 

Програма розвитку фізичної культури та спорту в Лиманській міській 

територіальній громаді на 2022-2024 роки 

 

2. Місцевий замовник, координатор 

Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради 

 

3. Керівник програми 

Заступник міського голови за напрямком діяльності 

 

4. Відповідальний виконавець програми 

Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради 

 

5. Учасники (співвиконавці) програми 

Дитячо-юнацька спортивна школа м. Лиман, комунальний заклад «Лиманський 

центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», навчальні заклади громади, 

громадські організації фізкультурно-спортивного напрямку, підприємства, 

установи, організації 

6. Строк виконання програми 

2022-2024 роки 

 

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування 

 

Джерела 

фінансування 

Обсяг 

фінансування 

(тис. грн.) 

У тому числі за роками: 

2022 2023 2024 

Державний 

бюджет 

0 0 0 0 

Обласний 

бюджет 

0 0 0 0 

Бюджет 

Лиманської 

міської 

територіальної 

громади 

189415,5 64088,0 62269,4 63058,1 

 

Інші джерела 9,6 3,2 3,2 3,2 

Разом 189425,1 64091,2 62272,6 63061,3 
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ВСТУП 

 

Програма розвитку фізичної культури та спорту в Лиманській міській 

територіальній громаді на 2022-2024 роки (далі - Програма) розроблена з метою 

забезпечення подальшої реалізації державної політики у сфері фізичної культури та 

спорту в Лиманській міській територіальній громаді і визначає основні стратегічні 

напрямки щодо подальших дій у цій сфері. 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства зберігається 

актуальність всебічного розвитку сфери фізичної культури і спорту серед 

населення, а саме - ефективна реалізація положень Закону України «Про фізичну 

культуру і спорт» шляхом використання програмно-цільового методу та 

концентрації зусиль органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань 

фізкультурно-спортивної спрямованості, інших суб'єктів сфери фізичної культури і 

спорту із залученням коштів бюджетів усіх рівнів, інших джерел фінансування на 

виконання пріоритетних завдань розвитку фізичної культури та спорту. 

Основним завданням Програми є створення умов для залучення широких 

верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та 

фізичної реабілітації, формування у населення традиції та мотивації щодо 

фізичного виховання та спорту, як важливих чинників забезпечення здорового 

способу життя,  максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-

юнацькому спорті, спорті вищих досягнень. Програма розроблена в умовах 

відсутності відповідної регіональної цільової програми, базується на основних 

цілях та завданнях, визначених у нормативно-правових актах на рівні громади, 

регіону і держави. Методичною основою розроблення Програми є системний 

підхід, принципи стратегічного планування. Прийняття Програми та реалізація 

заходів Програми надасть можливість покращити ресурсний та інфраструктурний 

стан сфери, виконати поставлені завдання відповідно до сучасних потреб 

економічного і соціального розвитку. Розвиток фізичної культури і спорту в 

контексті формування здорового способу життя - це надзвичайно актуальне 

питання, що має стати безумовним пріоритетом місцевої політики. Негативні 

тенденції, які склались у сфері, потребують застосування ефективних механізмів і 

методів їх подолання. Особливу увагу необхідно приділити до популяризації 

здорового способу життя і підвищення престижу спорту. Не менш важливим є 

забезпечення розвитку видів спорту за підтримки дитячо-юнацького спорту, спорту 

вищих досягнень, спорту осіб з обмеженими фізичними можливостями,  

ветеранського спорту, розвитку клубної мережі, збільшення громадських 

організацій фізкультурно-спортивного напрямку, що діятимуть на території 

громади.  Бенефіціарії: діти і молодь різних вікових груп, доросле населення, особи 

з особливими потребами, ветерани спорту, широкі верстви населення. 

 

 

І.  Стан сфери фізичної культури і спорту та визначення проблем, на 

розв’язання яких спрямована Програма 

 

Робота по розвитку фізичної культури та спорту на території Лиманської 

міської територіальної громади проводиться управлінням освіти, молоді та спорту 

Лиманської міської ради разом з дитячо-юнацькою спортивною школою м. Лиман, 



відділеннями з видів спорту обласних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 

фізкультурно-спортивним клубом «Локомотив» м. Лиман, клубами та федераціями, 

громадськими організаціями фізкультурно-спортивного напрямку, місцевим 

осередком Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос», 

вчителями фізичної культури закладів освіти та громадськими активістами. З 2015 

року в місті перереєстрована та працює Обласна спеціалізована дитячо-юнацька 

спортивна школа олімпійського резерву з велосипедного спорту. В системі дитячо-

юнацького спорту займаються 725 осіб з числа дітей та молоді. На території 

Лиманської громади розвиваються 20 видів спорту: армспорт, боротьба самбо, 

боротьба вільна, важка атлетика, волейбол, волейбол пляжний, велосипедний спорт, 

гирьовий спорт, дзюдо, кікбоксинг WAKO, кікбоксинг WKA, козацький двобій, 

пауерліфтинг, радіоспорт, скелелазіння, спортивне орієнтування, спортивний 

туризм,  теніс настільний, футбол, футзал. 

Реалізація державної політики у сфері фізичної культури і спорту в громаді 

протягом останніх років обумовила ряд позитивних змін.  Збережено ефективну 

систему проведення спортивних заходів, передусім комплексних та 

багатоступеневих змагань, зростає кількість громадських організацій фізкультурно-

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

спортивні 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. Недостатня 

рухова активність громадян у повсякденній діяльності негативно впливає на 

демографічну ситуацію в громаді. 

Проблемним питанням є нагальна необхідність 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, більшість  спортивних 

майданчиків не відповідають сучасним вимогам;  

-неможливістю існуючої мережі фізкультурно-оздоровчих закладів 

задовольнити  потреби та інтереси громадян у виробничій, навчально-виховній і 

соціально-побутовій сфері;  

- відсутністю спортивної бази у комунальній власності для підготовки 

спортивного резерву, проведення спортивних змагань різного рівня; 

-недосконалістю системи масового залучення дітей до початкових занять 

спортом, відбору найбільш обдарованих та удосконаленням їхньої майстерності у 

різновікових збірних командах громади;  

-недостатньою пропагандою фізичної культури і спорту серед широких 

верств населення, особливо здорового способу життя серед дітей і молоді. 

У зв’язку із складною ситуацією в країні все більшої актуальності набуває 

розширення позитивного інформаційного простору, залучення засобів масової 

інформації до інформаційної кампанії щодо переваг здорового способу життя, 

активного висвітлення спортивних заходів на місцевому рівні. 

Інструментом наближення до сприятливої ситуації у сфері фізичної 



культури та спорту стане прийняття відповідної програми, яка охоплює 

комплекс заходів з діяльності органу місцевого самоврядування, громадянських 

інститутів та інших суб’єктів сфери. 

 

2. Аналіз нормативно-правової бази 

 

Діяльність у сфері фізичної культури в Україні регулюється, зокрема, 

Законом України «Про фізичну культуру і спорт» та підзаконними актами. 

Програму розроблено з урахуванням положень цього Закону, а також 

наступних нормативно-правових актів: 

- Постанови Верховної Ради України від 19 жовтня 2016 року № 1695-VIII 

«Про забезпечення сталого розвитку сфери фізичної культури і спорту в 

Україні в умовах децентралізації влади»; 

- Постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 р. № 1371 «Про 

продовження строку виконання Державної цільової соціальної програми розвитку 

фізичної культури і спорту на період до 2020 року»; 

Програма відповідає Стратегії розвитку Лиманської об’єднаної  

територіальної громади до 2025 року та Стратегії розвитку Донецької області на 

період до 2027 року. 

3. Мета та основні завдання Програми 

Метою Програми є забезпечення умов для зміцнення здоров'я населення 

завдяки розвитку інфраструктури фізичної культури та спорту, популяризація та 

розвиток масового і професійного спорту (включаючи спорт вищих досягнень) та 

залучення різних верств населення до регулярних занять фізичною культурою і 

спортом. 

4.Завдання і заходи Програми 

  Основними завданнями Програми є: 

 

- розвиток масового спорту; 

- організація масової фізкультурно-спортивної роботи серед соціально 

незахищених верств населення;   

- організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових 

заходів; 

- розвиток дитячо-юнацького і резервного спорту; 

- розвиток спорту вищих досягнень, спорту ветеранів; 

- розвиток та модернізація спортивної інфраструктури громади; 

- покращення організаційного, нормативно-правового, кадрового, 

матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного і 

інформаційного забезпечення у сфері фізичної культури та спорту; 

- національно-патріотичне виховання у спорті. 
 

Перелік завдань і заходів щодо реалізації Програми наведений у додатку. 

Реалізація Програми спрямовується за такими напрямками: 

удосконалення та впровадження ефективних форм залучення різних груп 

населення до регулярних занять фізичною культурою і спортом; 

формування у населення інтересу і звичок до занять фізичною культурою; 



підвищення якості дитячо-юнацького спорту, системи відбору 

обдарованих осіб до резервного спорту, підтримка спорту вищих досягнень, спорту 

ветеранів, збереження існуючої мережі об'єктів і закладів фізичної культури і 

спорту, будівництво, ремонт   та   реконструкцію   існуючих   спортивних   

об'єктів,      належне їх використання, удосконалення економічних засад у сфері 

фізичної культури і спорту, запровадження ефективного матеріально-

технічного, наукового, методичного та інформаційного забезпечення. 

5. Фінансове забезпечення Програми 

 Програма   фінансується   за рахунок коштів бюджету Лиманської міської 

територіальної громади в межах, передбачених на фізичну культуру і спорт, із 

залученням коштів державного та обласного  бюджетів, коштів підприємств та 

інших джерел фінансування. 

  Конкретний обсяг фінансування щорічно встановлюється затвердженим  

бюджетом Лиманської міської територіальної громади. 

 

6. Очікувані результати 

Виконання Програми надасть можливість: 

- збільшити кількість населення, яке регулярно 

використовує засоби фізичної культури і спорту для проведення активного 

дозвілля та забезпечення здорового способу життя; 

- формування   широкої   мережі   сучасних 

спортивних споруд для масового спорту та спорту вищих досягнень, підвищення 

рівня забезпеченості населення спортивними спорудами; 

- забезпечити участь спортсменів у змаганнях різного рівня та 

удосконалити систему підготовки спортсменів для гідної участі в обласних, 

всеукраїнських та міжнародних змаганнях; 

- підвищити рівень патріотизму. 

 

7. Організація та контроль за виконанням Програми 

Відповідальні виконавці Програми – управління освіти, молоді та спорту 

Лиманської  міської ради, дитячо-юнацька спортивна школа м. Лиман, комунальний 

заклад «Лиманський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», 

фізкультурно-спортивний клуб «Локомотив» м. Лиман, місцевий осередок 

Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства  «Колос», спортивні клуби та 

громадські організації фізкультурно-спортивного напрямку, інші зацікавлені 

організації. 

Управління освіти, молоді та спорту міської ради  здійснює координацію 

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

виконання Програми. 

Загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснює Лиманська міська 

рада. 

Управління освіти, молоді та спорту міської ради щорічно інформує міську 

раду про хід виконання Програми та надає пропозиції щодо її фінансового 

забезпечення в наступному році. 



Додаток  

до Програми розвитку  фізичної  

культури та спорту в Лиманській 

міській територіальній громаді на 

2022-2024 роки 

 

         

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 

щодо реалізації Програми 

І. Розвиток масового спорту 

1. Створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп 

населення, проведення міських етапів багатоступеневих фізкультурно-оздоровчих 

заходів «Веселі старти», «Мама,тато,я-спортивна сім’я», «Козацькі розваги», 

«Олімпійське літо», «Рух заради здоров'я», фестивалю «Здорова молодь – здорова 

нація», масових спортивних заходів «Спорт для всіх - радість життя», масових 

легкоатлетичних пробігів, інших спортивних свят, фестивалів та спортивно-

масових заходів 

комунальний заклад "Лиманський центр 

фізичного здоров'я населення "Спорт для 

всіх", управління освіти, молоді та спорту 

Лиманської міської ради 

 

2.Утримання комунального закладу  "Лиманський центр фізичного здоров'я 

населення "Спорт для всіх" 

міська рада, управління освіти, молоді та 

спорту Лиманської міської ради 

 

3.Придбання спортивного обладнання та інвентарю (КЗ "Лиманський центр 

фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" 

   

  комунальний заклад "Лиманський центр 

фізичного здоров'я населення "Спорт для 

всіх", управління освіти, молоді та спорту 

Лиманської міської ради 

 

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

освіти для проведення фізкультурно-спортивних заходів дитячо-юнацької 

спортивної школи, спортивних товариств, клубів та федерацій 

 

управління освіти, молоді та спорту 

міської ради, дитячо-юнацька спортивна 

школа, КЗ "Лиманський центр фізичного 

здоров'я населення "Спорт для 

всіх",спортивні товариства, клуби та 

федерації 

 



 

5. Залучення працюючих осіб підприємств, установ та організацій, різних 

організаційно-правових форм власності, а також організацій, установ 

агропромислового комплексу та сільських населених пунктів до занять фізичною 

культурою і спортом 

Управління освіти, молоді та спорту 

міської ради, дитячо-юнацька спортивна 

школа,  спортивні товариства, клуби та 

федерації 

 

6. Залучення до занять плаванням учнів закладів загальної середньої освіти: 

відвідування басейну ФСК «Локомотив» м Лиман в осінньо-зимовий та весняний 

період 

КЗ "Лиманський центр фізичного 

здоров'я населення "Спорт для всіх", 

управління освіти, молоді та спорту  

міської ради, заклади освіти 

 

 

ІІ. Організація масової фізкультурно-спортивної роботи серед соціально 

незахищених верств населення 

 

1.Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів за 

участю осіб з обмеженими можливостями , залучення до занять  фізичною 

культурою та спортом 

управління освіти, молоді та спорту 

міської ради, дитячо-юнацька 

спортивна школа,  спортивні 

товариства, клуби та федерації 

 

2.Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед 

учасників АТО, військових формувань та за їх участю 

Управління освіти, Молоді та спорту 

міської ради, дитячо-юнацька 

спортивна школа,  спортивні 

товариства, клуби та федерації 

 

 

III. Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових 

заходів 

 

1.Забезпечення підготовки і проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-

масових заходів серед широких верств населення 

Управління освіти, молоді та спорту 

міської ради 

 

 

 



IV.Розвиток дитячо-юнацького і резервного спорту 

 

1.Утримання Дитячо-юнацької спортивної школи м. Лиман 

 

Лиманська міська рада, управління 

освіти, молоді та спорту міської ради 

 

2.Забезпечення раціонального використання спортивної бази загальноосвітніх шкіл 

дитячо-юнацькими спортивними школами на пільгових умовах або безкоштовно 

 

управління освіти, молоді та спорту 

міської ради 

 

3.Придбання спортивного обладнання та інвентарю (Дитячо-юнацька спортивна 

школа м. Лиман) 

 Дитячо-юнацька спортивна школа м. 

Лиман 

 

4. Сприяння діяльності закладів фізичної культури та спорту, що забезпечують 

розвиток дитячого,  дитячо-юнацького та резервного спорту 

 

Управління освіти, молоді та спорту 

міської ради, КЗ "Лиманський центр 

фізичного здоров'я населення "Спорт 

для всіх", дитячо-юнацька спортивна 

школа,  спортивні товариства, клуби 

та федерації 

 

5.Забезпечення створення належних умов для організації активного відпочинку для 

учнів ДЮСШ у закладах оздоровлення та відпочинку у зимовий та літній 

канікулярний період, організація на базі оздоровчих таборів спеціалізованих змін 

для учнів ДЮСШ 

Дитячо-юнацька спортивна школа м. 

Лиман, управління освіти, молоді та 

спорту міської ради 

 

6. Проведення спортивно-масових заходів (Дитяч-юнацька спортивна школа м. 

Лиман) 

Дитячо-юнацька спортивна школа м. 

Лиман 

 

V. Розвиток спорту вищих досягнень, спорту ветеранів 

 

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

участі у спортивних заходах обласного, Всеукраїнського та міжнародного рівня з 

олімпійських та неолімпійських видів спорту 

 Управління освіти, молоді та спорту 

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  

видів спорту спортсменів з інвалідністю 

Управління освіти, молоді та спорту 

міської ради,  дитячо-юнацька 

спортивна школа,  спортивні 

товариства, клуби та федерації 

 

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

участі у спортивних заходах обласного, Всеукраїнського та міжнародного рівня з  

олімпійських та неолімпійських видів спорту 

Дитячо-юнацька спортивна школа м. 

Лиман 

 

4.Стипендії провідним спортсменам Лиманської міської територіальної громади за 

високі досягнення в спорті 

управління освіти, молоді та спорту 

міської ради 

 

5.Виплата одноразових винагород, премій спортсменам та їх тренерам за 

досягнення високих спортивних результатів 

управління освіти, молоді та спорту 

міської ради 

 

 

VI. Розвиток та модернізація спортивної інфраструктури  громади 

 

1.Облаштування мультифункціональних спортивних майданчиків, майданчиків з 

тренажерним обладнанням,майданчиків для воркауту  та майданчиків зі штучним 

покриттям на території громади 

міська рада, управління освіти, молоді 

та спорту міської ради, КЗ 

"Лиманський центр фізичного 

здоров'я населення "Спорт для всіх", 

замовник, підрядник 

 

2.Капітальний ремонт залу важкоатлетичних видів спорту Дитячо-юнацької 

спортивної школи м. Лиман 

 

Управління освіти, молоді та спорту 

міської ради, Дитячо-юнацька 

спортивна школа м. Лиман, замовник, 

підрядник 

 

3.Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу м. Лиман 

 



Міська рада, управління освіти, 

молоді та спорту міської ради, 

замовник, підрядник 

 

4.Інвентаризація та паспортизація спортивних об’єктів, закінчених будівництвом 

(спортивні майданчики зі штучним покриттям, спортивні майданчики з 

тренажерним обладнанням) 

Відділ містобудування та архітектури 

виконавчого комітету міської ради, 

управління освіти, молоді та спорту 

міської ради 

 

5.Реконструкція спортивного майданчику на території Зарічненської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лиманської міської ради Донецької області 

 

Відділ містобудування та архітектури 

виконавчого комітету міської ради, 

управління освіти, молоді та спорту 

міської ради, підрядник 

 

VII. Покращення організаційного, нормативно-правоового, кадрового, 

матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного і 
інформаційногозабезпечення у сфері фізичної культури та спорту 

1.Забезпечення підготовки і проведення засідань координаційної ради з питань 

розвитку фізичної культури та спорту,  семінар-нарад , надання практичної і 

методичної допомоги щодо виконання заходів міської програми  розвитку фізичної 

культури та спорту, роботи спортивних споруд, статистичних звітів 

 

управління освіти, молоді та спорту 

міської ради 

 

2.Здійснення заходів щодо популяризації здорового способу життя серед громадян, 

у тому числі, шляхом поширення відповідної інформації у ЗМІ, засобами зовнішніх 

рекламоносіїв, електронних мереж тощо 

Управління освіти, молоді та спорту 

міської ради,  КЗ "Лиманський центр 

фізичного здоров'я населення "Спорт 

для всіх", дитячо-юнацька спортивна 

школа м. Лиман,  спортивні 

товариства, клуби та федерації 

 

3.Надання інформації для формування Єдиного електронного Всеукраїнського 

реєстру спортивних споруд 

управління освіти, молоді та спорту 

міської ради 

 

4.Організація медичного забезпечення фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

заходів 



управління освіти, молоді та спорту 

міської ради, КЗ "Лиманський центр 

фізичного здоров'я населення "Спорт 

для всіх", дитячо-юнацька спортивна 

школа 

 

5.Сприяння збереженню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів, 

закладів, установ та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, 

спортивних споруд 

міська рада, управління освіти, 

молоді та спорту міської ради 

 

VIII. Національно-патріотичне виховання у спорті 
 

1.Організація та проведення фізкультурно-спортивних змагань з нагоди Державних 

свят із дотриманням принципів національно-патріотичного виховання 

 

Управління освіти, молоді та спорту 

міської ради,  КЗ "Лиманський центр 

фізичного здоров'я населення "Спорт 

для всіх", дитячо-юнацька спортивна 

школа м. Лиман,  спортивні 

товариства, клуби та федерації 

 

2.Залучення провідних спортсменів та тренерів для проведення майстер-класів з 

видів спорту 

Управління освіти, молоді та спорту 

міської ради,  КЗ "Лиманський центр 

фізичного здоров'я населення "Спорт 

для всіх", дитячо-юнацька спортивна 

школа м. Лиман,  спортивні 

товариства, клуби та федерації 

 

 

 

 Програма розвитку фізичної культури та спорту в Лиманській міській 

територіальній громаді на 2022-2024 роки розроблена управлінням освіти, молоді 

та спорту Лиманської міської ради. 

 

Начальник управління освіти, 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради       Н.М. Діденко 

 

 

Секретар міської ради       Н.В. Ляшко 

 



всього 2022 2023 2022 2023 2024

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

обласний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Лиманської 

МТГ
516,9 146,9 170,0 200,0

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Розвиток масового спорту

1. Створення умов для 

забезпечення оптимальної 

рухової активності різних груп 

населення, проведення міських 

етапів багатоступеневих 

фізкультурно-оздоровчих 

заходів «Веселі старти», 

«Мама,тато,я-спортивна сім’я», 

«Козацькі розваги», 

«Олімпійське літо», «Рух заради 

здоров'я», фестивалю «Здорова 

Комунальний заклад 

"Лиманський центр 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ 

до проекту рішення "Про затвердження міської програми розвитку фізичної культури та спорту 

в Лиманській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки" 

Найменування 

показника

значення показника

Найменування заходу 
Відповідальний 

виконавець

Джерела 

фінансування 

(державний, місцевий 

бюджет, інші)

Прогнозний 

обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, 

тис.грн.

в т.ч.за роками

2024



всього 2022 2023 2022 2023 2024

Найменування 

показника

значення показника

Найменування заходу 
Відповідальний 

виконавець

Джерела 

фінансування 

(державний, місцевий 

бюджет, інші)

Прогнозний 

обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, 

тис.грн.

в т.ч.за роками

2024

всього 516,9 146,9 170,0 200,0

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

обласний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Лиманської 

МТГ
963,4 295,0 323,4 345,0

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0

всього 963,4 295,0 323,4 345,0

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

обласний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Кількість 

масових заходів
82 25 27

здоров'я», фестивалю «Здорова 

молодь – здорова нація», 

масових спортивних заходів 

«Спорт для всіх - радість 

життя», масових 

легкоатлетичних пробігів, 

інших спортивних свят, 

фестивалів та спортивно-

масових заходів

фізичного здоров'я 

населення "Спорт для 

всіх", управління освіти, 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради 

30

2. Утримання комунального 

закладу  "Лиманський центр 

фізичного здоров'я населення 

"Спорт для всіх" 

Міська рада, управління 

освіти, молоді та спорту 

Лиманської міської ради

Кількість 

існуючих 

центрів 

фізичного 

здоров'я 

населення 

"Спорт для всіх"

1 1 1 1

3. Придбання спортивного 

Комунальний заклад 

"Лиманський центр 

2



всього 2022 2023 2022 2023 2024

Найменування 

показника

значення показника

Найменування заходу 
Відповідальний 

виконавець

Джерела 

фінансування 

(державний, місцевий 

бюджет, інші)

Прогнозний 

обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, 

тис.грн.

в т.ч.за роками

2024

бюджет Лиманської 

МТГ
1456,0 456,0 500,0 500,0

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0

всього 1456,0 456,0 500,0 500,0

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

обласний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Лиманської 

МТГ
0,0 0,0 0,0 0,0

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0

всього 0,0 0,0 0,0 0,0

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

обласний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Лиманської 

МТГ
720,0 220,0 240,0 260,0

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0

всього 720,0 220,0 240,0 260,0

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

обласний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Зберегти умови щодо 

спільного використання 

навчально-спортивної бази 

закладів  освіти для проведення 

фізкультурно-спортивних 

заходів дитячо-юнацької 

спортивної школи, спортивних 

товариств, клубів та федерацій

управління освіти, 

молоді та спорту міської 

ради, дитячо-юнацька 

спортивна школа, КЗ 

"Лиманський центр 

фізичного здоров'я 

населення "Спорт для 

всіх",спортивні 

товариства, клуби та 

федерації

Кількість 

спортивного 

обладнання та 

інвентарю

66 70

3. Придбання спортивного 

обладнання та інвентарю (КЗ 

"Лиманський центр фізичного 

здоров'я населення "Спорт для 

всіх")

"Лиманський центр 

фізичного здоров'я 

населення "Спорт для 

всіх", управління освіти, 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради 

75

Кількість  

заходів
75 23 25

5. Залучення працюючих осіб 

підприємств, установ та 

організацій, різних 

організаційно-правових форм 

власності, а також організацій, 

установ агропромислового 

комплексу та сільських 

населених пунктів до занять 

фізичною культурою і спортом

Управління освіти, 

молоді та спорту міської 

ради, дитячо-юнацька 

спортивна школа,  

спортивні товариства, 

клуби та федерації

27

Кількість 

заходів, 

проведених на 

спортивній базі 

закладів освіти

40 4040

3



всього 2022 2023 2022 2023 2024

Найменування 

показника

значення показника

Найменування заходу 
Відповідальний 

виконавець

Джерела 

фінансування 

(державний, місцевий 

бюджет, інші)

Прогнозний 

обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, 

тис.грн.

в т.ч.за роками

2024

бюджет Лиманської 

МТГ
135,0 40,0 45,0 50,0

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0

всього 135,0 40,0 45,0 50,0

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

обласний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Лиманської 

МТГ
3791,3 1157,9 1278,4 1355,0

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0

всього 3791,3 1157,9 1278,4 1355,0

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

обласний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Лиманської 

МТГ
23,0 5,0 8,0 10,0

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0

всього 23,0 5,0 8,0 10,0

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

обласний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Лиманської 

МТГ
51,0 14,0 17,0 20,0

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0

Разом за напрямком:

2. Організація масової фізкультурно-спортивної роботи серед соціально незахищених верств населення  

Кількість дітей 1170 390 390

КЗ "Лиманський центр 

фізичного здоров'я 

населення "Спорт для 

всіх", управління освіти, 

молоді та спорту  міської 

ради, заклади освіти 

6. Залучення до занять 

плаванням учнів закладів 

загальної середньої освіти: 

відвідування басейну ФСК 

«Локомотив» м Лиман в осінньо-

зимовий та весняний період

390

2. Організація та проведення 

фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів серед 

Управління освіти, 

молоді та спорту міської 

ради, дитячо-юнацька 

спортивна школа,  
12 3 4 5

Кількість 

заходів 

1. Організація та проведення 

фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів за участю 

осіб з обмеженими 

можливостями , залучення до 

занять  фізичною культурою та 

спортом 

Управління освіти, 

молоді та спорту міської 

ради, дитячо-юнацька 

спортивна школа,  

спортивні товариства, 

клуби та федерації

Кількість 

заходів
12 3 4 5

4



всього 2022 2023 2022 2023 2024

Найменування 

показника

значення показника

Найменування заходу 
Відповідальний 

виконавець

Джерела 

фінансування 

(державний, місцевий 

бюджет, інші)

Прогнозний 

обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, 

тис.грн.

в т.ч.за роками

2024

всього 51,0 14,0 17,0 20,0

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

обласний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Лиманської 

МТГ
74,0 19,0 25,0 30,0

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0

всього 74,0 19,0 25,0 30,0

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

обласний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Лиманської 

МТГ
420,0 120,0 140,0 160,0

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0

всього 420,0 120,0 140,0 160,0

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

обласний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Лиманської 

МТГ
420,0 120,0 140,0 160,0

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0

всього 420,0 120,0 140,0 160,0

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

обласний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Лиманської 

МТГ
10067,2 3088,3 3376,1 3602,8

спортивних заходів серед 

учасників АТО, військових 

формувань та за їх участю

спортивна школа,  

спортивні товариства, 

клуби та федерації

12 3 4 5
заходів 

Разом за напрямком:

3. Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів

Кількість 

заходів
150 40 50

1. Забезпечення підготовки і 

проведення фізкультурно-

оздоровчих та спортивно-

масових заходів серед широких 

верств населення

Управління освіти, 

молоді та спорту міської 

ради

60

Разом за напрямком:

4. Розвиток дитячо-юнацького і резервного спорту

 Кількість 

ДЮСШ/

Кількість учнів

0 1/330 1/400
1. Утримання Дитячо-юнацької 

спортивної школи м. Лиман

Лиманська міська рада, 

управління освіти, 

молоді та спорту міської 

ради

1/500

5



всього 2022 2023 2022 2023 2024

Найменування 

показника

значення показника

Найменування заходу 
Відповідальний 

виконавець

Джерела 

фінансування 

(державний, місцевий 

бюджет, інші)

Прогнозний 

обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, 

тис.грн.

в т.ч.за роками

2024

інші джерела 9,6 3,2 3,2 3,2

всього 10076,8 3091,5 3379,3 3606,0

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

обласний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Лиманської 

МТГ
0,0 0,0 0,0 0,0

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0

всього 0,0 0,0 0,0 0,0

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

обласний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Лиманської 

МТГ
420,0 120,0 140,0 160,0

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0

всього 420,0 120,0 140,0 160,0

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

обласний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Лиманської 

МТГ
0,0 0,0 0,0 0,0

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Забезпечення раціонального 

використання спортивної бази 

загальноосвітніх шкіл дитячо-

юнацькими спортивними 

школами на пільгових умовах 

або безкоштовно

управління освіти, 

молоді та спорту міської 

ради

Кількість учнів
ради

Кількість 

спортивного 

інвентарю 

за 

заявкам

и 

тренері

в на 

кожен 

рік

за 

заявка

ми 

тренері

в на 

кожен 

рік

за 

заявкам

и 

тренері

в на 

кожен 

рік

3. Придбання спортивного 

обладнання та інвентарю 

(Дитячо-юнацька спортивна 

школа м. Лиман)

Дитячо-юнацька 

спортивна школа м. 

Лиман

за заявками 

тренерів на 

кожен рік

4. Сприяння діяльності закладів 

фізичної культури та спорту, що 

забезпечують розвиток 

Управління освіти, 

молоді та спорту міської 

ради, КЗ "Лиманський 

центр фізичного здоров'я 

населення "Спорт для 

6



всього 2022 2023 2022 2023 2024

Найменування 

показника

значення показника

Найменування заходу 
Відповідальний 

виконавець

Джерела 

фінансування 

(державний, місцевий 

бюджет, інші)

Прогнозний 

обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, 

тис.грн.

в т.ч.за роками

2024

всього 0,0 0,0 0,0 0,0

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

обласний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Лиманської 

МТГ
180,0 60,0 60,0 60,0

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0

всього 180,0 60,0 60,0 60,0

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

обласний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Лиманської 

МТГ
270,0 90,0 90,0 90,0

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0

всього 270,0 90,0 90,0 90,0

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

обласний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Лиманської 

МТГ
10937,2 3358,3 3666,1 3912,8

забезпечують розвиток 

дитячого,  дитячо-юнацького та 

резервного спорту

населення "Спорт для 

всіх", дитячо-юнацька 

спортивна школа,  

спортивні товариства, 

клуби та федерації

Кількість 

заходів
96 32 32

6. Проведення спортивно-

масових заходів (Дитяч-

юнацька спортивна школа м. 

Лиман)

Дитячо-юнацька 

спортивна школа м. 

Лиман

32

Кількість учнів 

ДЮСШ
30 10 10

5.Забезпечення створення 

належних умов для організації 

активного відпочинку для учнів 

ДЮСШ у закладах 

оздоровлення та відпочинку у 

зимовий та літній канікулярний 

період, організація на базі 

оздоровчих таборів 

спеціалізованих змін для учнів 

Дитячо-юнацька 

спортивна школа м. 

Лиман, управління 

освіти, молоді та спорту 

міської ради

10

Разом за напрямком:

7



всього 2022 2023 2022 2023 2024

Найменування 

показника

значення показника

Найменування заходу 
Відповідальний 

виконавець

Джерела 

фінансування 

(державний, місцевий 

бюджет, інші)

Прогнозний 

обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, 

тис.грн.

в т.ч.за роками

2024

інші джерела 9,6 3,2 3,2 3,2

всього 10946,8 3361,5 3669,3 3916,0

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

обласний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Лиманської 

МТГ
4000,0 1200,0 1300,0 1500,0

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0

всього 4000,0 1200,0 1300,0 1500,0

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

обласний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Лиманської 

МТГ
40,0 10,0 15,0 15,0

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0

всього 40,0 10,0 15,0 15,0

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

обласний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Лиманської 

МТГ
1960,0 610,0 650,0 700,0

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0

всього 1960,0 610,0 650,0 700,0

Управління освіти, 

молоді та спорту міської 

ради,   спортивні 

товариства, клуби та 

федерації

5. Розвиток спорту вищих досягнень, спорту ветеранів

1. Забезпечити підготовку та 

участь спортсменів громади 

різних вікових груп для участі у 

спортивних заходах обласного, 

Всеукраїнського та 

міжнародного рівня з 

олімпійських та неолімпійських 

видів спорту

Кількість 

заходів
390 120 130 140

2. Забезпечити підготовку та 

участь спортсменів громади 

різних вікових груп для участі у 

спортивних заходах обласного, 

Всеукраїнського та 

міжнародного рівня з  видів 

спорту спортсменів з 

інвалідністю

Управління освіти, 

молоді та спорту міської 

ради,  дитячо-юнацька 

спортивна школа,  

спортивні товариства, 

клуби та федерації

Кількість 

заходів
9 3 3 3

Кількість 

заходів
72 20 25 27

3. Забезпечити підготовку та 

участь спортсменів громади 

різних вікових груп для участі у 

спортивних заходах обласного, 

Всеукраїнського та 

міжнародного рівня з  

олімпійських та неолімпійських 

видів спорту

Дитячо-юнацька 

спортивна школа м. 

Лиман
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всього 2022 2023 2022 2023 2024

Найменування 

показника

значення показника

Найменування заходу 
Відповідальний 

виконавець

Джерела 

фінансування 

(державний, місцевий 

бюджет, інші)

Прогнозний 

обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, 

тис.грн.

в т.ч.за роками

2024

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

обласний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Лиманської 

МТГ
975,0 300,0 325,0 350,0

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0

всього 975,0 300,0 325,0 350,0

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

обласний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Лиманської 

МТГ
210,0 50,0 70,0 90,0

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0

всього 210,0 50,0 70,0 90,0

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

обласний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Лиманської 

МТГ
5225,0 1560,0 1710,0 1955,0

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0

всього 5225,0 1560,0 1710,0 1955,0

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

обласний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Лиманської 

МТГ
1500,0 500,0 500,0 500,0

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Стипендії провідним 

спортсменам Лиманської 

міської територіальної громади 

за високі досягнення в спорті

управління освіти, 

молоді та спорту міської 

ради

Кількість 

стипендій  
60 20 20 20

Разом за напрямком:

6. Розвиток та модернізація спортивної інфраструктури  громади

5. Виплата одноразових 

винагород, премій спортсменам 

та їх тренерам за досягнення 

високих спортивних результатів

управління освіти, 

молоді та спорту міської 

ради

кількість 

винагород
45 15 15 15

1

Кількість 

спортивних 3 1 1

1. Облаштування 

мультифункціональних 

спортивних майданчиків, 

майданчиків з тренажерним 

обладнанням,майданчиків для 

міська рада, управління 

освіти, молоді та спорту 

міської ради, КЗ 

"Лиманський центр 

фізичного здоров'я 
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всього 2022 2023 2022 2023 2024

Найменування 

показника

значення показника

Найменування заходу 
Відповідальний 

виконавець

Джерела 

фінансування 

(державний, місцевий 

бюджет, інші)

Прогнозний 

обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, 

тис.грн.

в т.ч.за роками

2024

всього 1500,0 500,0 500,0 500,0

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

обласний бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет Лиманської 

МТГ
1000,0 500,0 250,0 250,0

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0

всього 1000,0 500,0 250,0 250,0

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

обласний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Лиманської 

МТГ
164295,3 54700,0 54700,0 54895,3

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0

всього 164295,3 54700,0 54700,0 54895,3
державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

обласний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Лиманської 

МТГ
180,0 180,0 0,0 0,0

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0

всього 180,0 180,0 0,0 0,0

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

обласний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Кількість 

спортивних 

споруд

1 1

Кількість 

спортивних 

споруд

1 1 1

2. Капітальний ремонт залу 

важкоатлетичних видів спорту 

Дитячо-юнацької спортивної 

школи м. Лиман

Міська рада, управління 

освіти, молоді та спорту 

міської ради, Дитячо-

юнацька спортивна 

школа м. Лиман, 

замовник, підрядник

1

майданчиків
обладнанням,майданчиків для 

воркауту  та майданчиків зі 

штучним покриттям на 

території громади

фізичного здоров'я 

населення "Спорт для 

всіх", замовник, 

підрядник

Кількість 

5. Реконструкція спортивного 

майданчику на території 

Кількість 

спортивних 

споруд

12 12 12 12

4.Інвентаризація та 

паспортизація спортивних 

об'єктів, завершених 

будівництвом (спортивні 

майданчики зі штучним 

покриттям, спортивні 

майданчики з тренажерним 

обладнанням)

відділ місобудування та 

архітектури міської 

ради, управління освіти, 

молоді та спорту міської 

ради

відділ містобудування та 

архітектури міської 

1 1

3.Будівництво фізкультурно-

оздоровчого комплексу м. 

Лиман

Міська рада, управління 

освіти, молоді та спорту 

міської ради, замовник, 

підрядник
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всього 2022 2023 2022 2023 2024

Найменування 

показника

значення показника

Найменування заходу 
Відповідальний 

виконавець

Джерела 

фінансування 

(державний, місцевий 

бюджет, інші)

Прогнозний 

обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, 

тис.грн.

в т.ч.за роками

2024

бюджет Лиманської 

МТГ
1992,7 1992,7 0,0 0,0

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0

всього 1992,7 1992,7 0,0 0,0

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

обласний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Лиманської 

МТГ
168968,0 57872,7 55450,0 55645,3

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0

всього 168968,0 57872,7 55450,0 55645,3

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

обласний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Лиманської 

МТГ
0,0 0,0 0,0 0,0

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0

всього 0,0 0,0 0,0 0,0

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

обласний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Кількість 

спортивних 

споруд

1 1 1

майданчику на території 

Зарічненської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Лиманської 

міської ради Донецької області

1

2. Здійснення заходів щодо 

Управління освіти, 

молоді та спорту міської 

управління освіти, 

молоді та спорту міської 

ради

7. Покращення організаційного, нормативно-правоового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного і інформаційного забезпечення у сфері 

фізичної культури та спорту

1. Забезпечення підготовки і 

проведення засідань 

координаційної ради з питань 

розвитку фізичної культури та 

спорту,  семінар-нарад , надання 

практичної і методичної 

допомоги щодо виконання 

заходів міської програми  

розвитку фізичної культури та 

спорту, роботи спортивних 

споруд, статистичних звітів

Разом за 

напрямком:

архітектури міської 

ради, управління освіти, 

молоді та спорту міської 

ради, підрядник
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всього 2022 2023 2022 2023 2024

Найменування 

показника

значення показника

Найменування заходу 
Відповідальний 

виконавець

Джерела 

фінансування 

(державний, місцевий 

бюджет, інші)

Прогнозний 

обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, 

тис.грн.

в т.ч.за роками

2024

бюджет Лиманської 

МТГ
0,0 0,0 0,0 0,0

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0

всього 0,0 0,0 0,0 0,0

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

обласний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Лиманської 

МТГ
0,0 0,0 0,0 0,0

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0

всього 0,0 0,0 0,0 0,0

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

обласний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Лиманської 

МТГ
0,0 0,0 0,0 0,0

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0

всього 0,0 0,0 0,0 0,0

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

обласний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Здійснення заходів щодо 

популяризації здорового 

способу життя серед громадян, у 

тому числі, шляхом поширення 

відповідної інформації у ЗМІ, 

засобами зовнішніх 

рекламоносіїв, електронних 

мереж тощо

молоді та спорту міської 

ради,  КЗ "Лиманський 

центр фізичного здоров'я 

населення "Спорт для 

всіх", дитячо-юнацька 

спортивна школа м. 

Лиман,  спортивні 

товариства, клуби та 

федерації

3. Надання інформації для 

формування Єдиного 

електронного Всеукраїнського 

реєстру спортивних споруд 

 управління освіти, 

молоді та спорту міської 

ради

5. Сприяння збереженню мережі 

дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл, клубів, закладів, установ 
міська рада, управління 

4. Організація медичного 

забезпечення фізкультурно-

оздоровчих та спортивних 

заходів

управління освіти, 

молоді та спорту міської 

ради, КЗ "Лиманський 

центр фізичного здоров'я 

населення "Спорт для 

всіх", дитячо-юнацька 

спортивна школа
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всього 2022 2023 2022 2023 2024

Найменування 

показника

значення показника

Найменування заходу 
Відповідальний 

виконавець

Джерела 

фінансування 

(державний, місцевий 

бюджет, інші)

Прогнозний 

обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, 

тис.грн.

в т.ч.за роками

2024

бюджет Лиманської 

МТГ
0,0 0,0 0,0 0,0

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0

всього 0,0 0,0 0,0 0,0

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

обласний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Лиманської 

МТГ
0,0 0,0 0,0 0,0

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0

всього 0,0 0,0 0,0 0,0

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

обласний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Лиманської 

МТГ
0,0 0,0 0,0 0,0

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0

всього 0,0 0,0 0,0 0,0

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

обласний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Лиманської 

МТГ
0,0 0,0 0,0 0,0

1. Організація та проведення 

фізкультурно-спортивних 

змагань з нагоди Державних 

свят із дотриманням принципів 

національно-патріотичного 

виховання

Управління освіти, 

молоді та спорту міської 

ради,  КЗ "Лиманський 

центр фізичного здоров'я 

населення "Спорт для 

всіх", дитячо-юнацька 

спортивна школа м. 

Лиман,  спортивні 

товариства, клуби та 

федерації

шкіл, клубів, закладів, установ 

та організацій фізкультурно-

спортивної спрямованості, 

спортивних споруд

міська рада, управління 

освіти, молоді та спорту 

міської ради

2. Залучення провідних 

Управління освіти, 

молоді та спорту міської 

ради,  КЗ "Лиманський 

центр фізичного здоров'я 

Разом за напрямком:

8. Національно-патріотичне виховання у спорті
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всього 2022 2023 2022 2023 2024

Найменування 

показника

значення показника

Найменування заходу 
Відповідальний 

виконавець

Джерела 

фінансування 

(державний, місцевий 

бюджет, інші)

Прогнозний 

обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, 

тис.грн.

в т.ч.за роками

2024

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0

всього 0,0 0,0 0,0 0,0

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

обласний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Лиманської 

МТГ
0,0 0,0 0,0 0,0

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0

всього 0,0 0,0 0,0 0,0

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

обласний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Лиманської 

МТГ
189415,5 64088,0 62269,4 63058,1

інші джерела 9,6 3,2 3,2 3,2

всього 189425,1 64091,2 62272,6 63061,3

Н.М. Діденко

Начальник управління освіти, молоді та спорту

Лиманської міської ради

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ:

2. Залучення провідних 

спортсменів та тренерів для 

проведення майстер-класів з 

видів спорту

центр фізичного здоров'я 

населення "Спорт для 

всіх", дитячо-юнацька 

спортивна школа м. 

Лиман,  спортивні 

товариства, клуби та 

федерації

Кількість 

майстер-класів
15 5 5

Разом за напрямком:

5
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всього 2022 2023 2022 2023 2024

Найменування 

показника

значення показника

Найменування заходу 
Відповідальний 

виконавець

Джерела 

фінансування 

(державний, місцевий 

бюджет, інші)

Прогнозний 

обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, 

тис.грн.

в т.ч.за роками

2024
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