
 

                                                                                  

Додаток №1 до рішення 

сесії міської ради                                                                

від 15.12.2017р.  

№ 441-ХХХVII/VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в м. 

Підгородне  та с. Перемога на 2018-2020 роки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підгородне  

2017р. 

 



 2 

 

 

 

Додаток  до рішення сесйїї     

   Підгородненської   міської  

ради   сьомого скликання № 

         від  _____________ р.  

 

1.ПАСПОРТ 

комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту  

в м. Підгородне та с. Перемога на 2018-2020 роки 

 
1. Ініціатор розроблення програми 

 

КЗ ПМБК ім. Т.Г. Шевченка 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа органу 

виконавчої влади про 

розроблення програми 

Розпорядження міського голови №256к від 17.11.2017 

 

 

 

 

 

 
 

3. Розробник програми КЗ ПМБК ім. Т.Г. Шевченка 

4. Співрозробники програми  

5. Відповідальний виконавець 

програми 

Підгородненська міська рада 

6. Учасники програми  ПСШ № 1, ПСШ №2, ПСШ № 3, ПСШ №4, молодь міста 

Підгородне. 

7. Термін реалізації програми 2018-2020 роки 

7.1. Етапи виконання програми 2018-2020 роки 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми (для комплексних 

програм) 

 

 

Міський 

 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, тис. 

гривень: 

у тому числі: 

 

 

780 

9.1. коштів районного бюджету  

9.2 коштів державного бюджету   
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2. Ресурсне забезпечення комплексної міської програми  

розвитку фізичної культури і спорту в м. Підгородне та с. Перемога на 

2018-2020 роки 

  

Обсяг коштів які 

пропонуються залучати 

на виконання програми 

Етапи виконання програми Усього витрат на 

виконання 

програми,  

тис. гривень. 

І ІІ 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

Обсяг ресурсів, усього 
220 260 300 

 

780 

Районний бюджет      

Міський бюджет 220 260 300 780 

інші     

 

3. Визначення проблем, на розв’язання  

яких спрямована Програма 

Останнім часом в місті Підгородне, селі Перемога, Дніпровському районі 

та в Україні в цілому спостерігається складна ситуація зі станом здоров’я 

населення. Різко зросла захворюваність. Несприятливі умови життя стали 

причиною зростання кількості хворих дітей. 

Існує проблема 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. 

Складна ситуація забезпечення спортивним обладнанням та інвентарем 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

Недостатня спортивна інфраструктура, здатна задовольнити потреби 

населення в щоденній руховій активності відповідно до фізіологічних потреб, у 

тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями.   

Комплексний підхід до розв’язання існуючих проблем на основі 

використання програмно-цільового методу потребує розроблення, 

затвердження та виконання протягом 2018-2020 років Програми. 

Звідси випливає гостра потреба у зміні програмних підходів та 

визначенні пріоритетних напрямів розвитку фізичного виховання, фізичної 

культури і спорту, які б забезпечували ефективне функціонування галузі в 

нових умовах. 

 
 

4. Мета Програми 

Мета Програми полягає у створенні умов для залучення широких верств 

населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та 
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фізичної реабілітації, а також максимальної реалізації здібностей 

обдарованої молоді в дитячо-юнацькому спорті та спорті вищих досягнень. 
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5. Напрями діяльності та заходи Програми 
 

№ 

з/п 

Назва 

напрямку  

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік 

заходів Програми 

Т
ер

м
ін

 

в
и

к
о
н

а
н

н
я

 

Виконавці Джерела 

фінансу-

вання 

Орієн-

товний 

обсяг  

фінан-

суван-

ня,  

тис. 

гривень 

у тому числі за етапами та 

роками,  

тис. гривень:  

етапи  

Очікувані  

результати 

І 

 
ІІ 

 

2018 2019 2020 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

9 10 11 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення 

розвитку 

олімпійських 

та 

неолімпійськи

х видів спорту  

1.1.Організація і 

проведення міських 

змагань з олімпійських та 

неолімпійських  видів 

спорту серед населення а 

саме: 

Змагання з футболу, міні-

футболу, баскетболу, 

волейболу, пляжного 

волейболу, настільного 

тенісу, шахів, шашок, 

легкої атлетики. 

Проведення змагань з 

мотоспорту. Забезпечення 

транспортом для 

перевезення учасників. 

2018-

2020 

роки 

Підгородненсь

ка міська рада 

міський 

бюджет 

510 150 170 190 Підвищення рівня 

залучення на 1—2 

%  охоплення 

населення 

фізичною 

культурою і 

спортом 

1.2.Представлення 

спортивних досягнень 

спортсменами збірних 

команд міста  на районних, 

обласних, всеукраїнських 

змаганнях з олімпійських 

та неолімпійських видів 

2018 -

2020 

Роки 

Підгородненсь

ка міська рада 

міський 

бюджет 

75 20 25 30 Забезпечення 

збереження 

передових позицій 

успішної участі  

спортсменів міста 

у районних 

обласних, 
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спорту. Забезпечення 

транспортом для 

перевезення учасників. 

всеукраїнських, 

міжнародних зма-

ганнях різного 

рівня 

1.3. Організація і 

проведення міських 

змагань з олімпійських та 

неолімпійських  видів 

спорту серед  школярів, а 

саме: Змагання з футболу, 

міні-футболу, баскетболу, 

волейболу, пляжного 

волейболу, настільного 

тенісу, шахів, шашок, 

легкої атлетики..  

 

2018 -

2020 

роки 

Підгородненсь

ка міська рада 

міський 

бюджет 

75 20 25 30 Підвищення рівня 

залучення на 1—2 

%  охоплення 

населення 

фізичною 

культурою і 

спортом 

1.4.Представлення 

спортивних досягнень 

спортсменами дитячих 

збірних команд міста  на 

районних,  обласних, 

всеукраїнських змаганнях з 

олімпійських та 

неолімпійських видів 

спорту. 

2018-

2020 

роки 

Підгородненсь

ка міська рада 

міський 

бюджет 

45 10 15 20 Забезпечення 

збереження 

передових позицій 

успішної участі  

спортсменів міста 

у районних, 

обласних, 

всеукраїнських, 

міжнародних зма-

ганнях різного 

рівня 

2 Проведення 

робіт по 

облаштуванню 

дитячих та 

спортивних 

майданчиків 

 

2.1.Проведення робіт з 

облаштування майданчиків 

для вуличних зайнять 

фізичною культурою та 

спортом 

2018-

2020 

роки 

Підгородненсь

ка міська рада 

міський 

бюджет 

- - - - Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою різних 

верств населення 
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3 Покращення 

інформаційно-

го 

забезпечення 

сфери фізичної 

культури і 

спорту 

3.1. Забезпечення висвіт-

лення визначних спор-

тивних подій, пропагування 

розвитку фізкультурно-

спортивного руху та 

здорового способу життя 

 

2018-

2020 

роки 

Підгородненсь

ка міська рада 

міський 

бюджет 

75 20 25 30 Формування у 

населення сталих 

традицій та 

мотивацій щодо 

фізичного 

виховання і 

масового спорту   

 

Разом по Програмі  780 220 260 300  

у тому числі місцевий 

бюджет 

780 
220 260 300 

 

 

 

6. Очікувані результати  

Найменування 

завдань 
Найменування показників Одиниці виміру 

Значення показників 

Факт 2017 року 
прогноз 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

соціальні 

Зростання показника залучення 

населення до занять фізичною 

культурою та спортом   

осіб 2000 2040 2090 2140 
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7. Організація виконання, моніторингу та контролю за ходом  

виконання Програми 
 

Організація, хід та контроль за виконанням заходів Програми 
здійснюється відповідно до розділу ___ Положення про Порядок 
розробки, затвердження та виконання міських цільових програм, 
(комплексних) програм, виконання міського бюджету, затвердженого 
рішенням ХХХVII сесії 7 скликання Підгородненської міської ради від 
15.12.2017 року. 
 

 

Міський голова                                                         Г.В. Кузьменко 


