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Програма розвитку фізичної культури та спорту
на території Борівської селищної ради на 2021-2025 роки
Паспорт Програми
1.

Ініціатор розроблення Програми:

2.

Дата, номер і назва розпорядчого
документу органу виконавчої влади
про розроблення Програми
Розробник Програми

3.

Відділ з питань гуманітарної політики
(освіта, культура, туризм, молоді та
спорту) Борівської селищної ради.
Закон України «Про фізичну культуру
і спорт»

Відділ з питань гуманітарної політики
(освіта, культура, туризм, молоді та
спорту) Борівської селищної ради.
4.

Співрозробники Програми

5.

Відповідальний виконавець Програми

6.

Учасники Програми

Відділ з питань гуманітарної політики
(освіта, культура, туризм, молоді та
спорту) Борівської селищної ради.
Відділ з питань гуманітарної політики
(освіта, культура, туризм, молоді та
спорту) Борівської селищної ради
Відділ з питань гуманітарної політики
(освіта, культура, туризм, молоді та
спорту) Борівської селищної ради.

7.

Терміни реалізації Програми

2021 – 2025 роки

Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми

1 430 000

8.
9.

Перелік бюджетів, що беруть участь у
виконанні

10.

Основні джерела фінансування
Програми

Місцевий бюджет
- Місцевий бюджет;
- кошти громадських організацій;
- кошти підприємств та організацій;
- інші джерела, не заборонені чинним
законодавством Україн

Загальні положення
Фізична культура і спорт відіграють значну роль у зміцненні здоров’я,
підвищенні фізичних і функціональних можливостей людини, забезпеченні
здорового дозвілля, збереженні тривалості активного життя дорослого
населення, є важливою складовою частиною виховного процесу дітей і
підлітків, учнівської та студентської молоді.
Світовий досвід свідчить, що рухома активність людини протягом усього
життя сприяє профілактиці захворювань та зміцненню здоров’я. В Україні діє
Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту,
затверджена постановою Кабінету Міністрів України.
Необхідність подальшого розвитку та стимулювання спортивної галузі
у громаді зумовили розробку даної програми, яка охоплює період з 2021 по
2025 роки та містить план заходів із вдосконалення спортивно-оздоровчої
сфери, а також активне спрямування та залучення бюджетних та
позабюджетних коштів позабюджетних коштів, інвестицій, покращення
матеріально-технічної бази, пропагування здорового способу життя та
оздоровлення населення.
Напрямок фізичної культури та спорту у громаді розвивають та
активно представляють дитячо-юнацька спортивна школа (туризм, волейбол,
футбол), клуб спортивних єдиноборств із занять з Тхэквондо итф , молодіжна
танцювальна група « Екстрім Бі Бойз» та ін. Активно у закладах загальної
середньої освіти Борівської селищної територіальної громади культивуються
різні види спорту, серед яких: волейбол, баскетбол, футбол та ін. Вихованці
закладів освіти громади та учасники спортивних клубів регулярно
здобувають перемоги у змаганнях на обласному та загальнодержавному
рівнях.
Мета Програми
Метою Програми є вдосконалення організаційних та нормативноправових механізмів та здійснення комплексно-пріоритетних заходів, що
спрямовані на подальший розвиток сфери фізичної культури та спорту в
Борівській територіальній громаді: проведення фізкультурно-оздоровчої та
спортивно масової роботи у закладах освіти та місцях відпочинку громадян,
заохочення заняття спортом серед дитячо-юнацького населення громади,
підтримка спортсменів-інвалідів, поліпшення нормативно-правового,
кадрового,
матеріально-технічного,
фінансового,
медичного
та
інформаційного забезпечення спортивно-оздоровчої роботи, нагородження,
відзначення та стимулювання переможців та учасників обласних,
регіональних та всеукраїнських змагань, галузевих спартакіад, чемпіонатів
України, Європи та інших спортивно-оздоровчих заходів.
Основні завдання Програми
Основними завданнями Програми є:

- запровадження у закладах освіти Борівської селищної територіальної
громади усіх типів та форм власності рухової активності та посилення
культивації різних видів спорту;
- забезпечення закладів освіти та сільських команд з різних видів спорту
Борівської селищної територіальної громади спортивним обладнанням та
інвентарем;
- інтегрування ефективних (інноваційних) форм і методів фізкультурноспортивної діяльності та розвиток різних видів спорту з урахуванням
місцевих особливостей і економічних факторів;
- удосконалення системи формування та підготовки збірних команд громади;
- збереження наявної, з подальшим удосконаленням, матеріально-технічної
бази, поліпшення умов її функціонування;
- залучення фізкультурно-спортивних, дитячих, молодіжних громадських
організації, об’єднань, клубів до реалізації заходів, спрямованих на розвиток
фізичної культури і спорту;
- створення необхідних умов для розвитку сфери фізичної культури,
культивування різноманітних видів спорту у Борівській селищній
територіальній громаді;
- удосконалення системи дитячо-юнацького спорту в об’єднаній
територіальній громаді;
- активізація співпраці із іншими територіальними та об’єднаними
громадами, містами-партнерами у проведенні спортивних заходів різного
рівня;
- підтримка (у тому числі фінансова) програм та заходів фізкультурноспортивних, дитячих, молодіжних громадських організацій, об’єднань і
клубів, їх заходів і програм, спрямованих на розвиток сфери фізичної
культури і спорту у Борівській селищній територіальній громаді;
- заохочення та відзначення переможців та призерів спортивних змагань та
спортивно-оздоровчих заходів різного рівня, підтримка ветеранів спорту.
-підтримка (у тому числі фінансова) спортсменів-інвалідів Борівської
селищної територіальної громади.
Фінансове забезпечення Програми
Фінансування заходів, передбачених цією Програмою, буде
здійснюватися у межах коштів, що передбачатимуться у бюджеті Борівської
селищної ради на заходи і розвиток фізичної культури і спорту, з
урахуванням можливостей дохідної частини бюджету для спрямування
коштів на вказані цілі.
Також програма може включати позабюджетні кошти інвесторів,
громадських фондів, інших юридичних та фізичних осіб, що не суперечить
чинному законодавству України.
Напрями реалізації Програми:
- створення умов для фізичного виховання і спорту в усіх типах закладів
освіти, установах громади;

- здійснення заходів щодо облаштування та поточного ремонту спортивних
споруд у громаді за рахунок бюджету громади, позабюджетних коштів,
коштів комерційних структур, які працюють на території громади;
- виділення коштів на фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи серед
широких верств населення;
- проведення спортивно-масових заходів в громаді та участь у обласних,
всеукраїнських, міжнародних змаганнях з видів спорту та у галузевих
спартакіадах (спортивні ігри);
- залучення дітей та молоді до занять фізичною культурою і спортом у
дитячо-юнацькій спортивній школі;
- забезпечення модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази ДЮСШ,
облаштування необхідним обладнанням та інвентарем;
-виділення коштів для забезпечення спортсменів-інвалідів;
- облаштування існуючих капітальних спортивних споруд, будівництво
майданчиків із синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням;
покращення
організаційного,
нормативно-правового,
кадрового,
матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного,
інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.
Напрями реалізації та заходи Програми викладені у додатку.
Медичне забезпечення Програми
Планується залучати працівників медичних закладів під час проведення
спортивних змагань на території селищної ради для забезпечення надання
кваліфікованої невідкладної медичної допомоги учасникам змагань.
Інформаційне забезпечення Програми
Висвітлення діяльності, направленої на розвиток фізкультури та спорту, на
інформаційних ресурсах Борівської селищної територіальної громади,
національних, обласних та місцевих друкованих та електронних засобах
масової інформації. Забезпечення інформування населення про позитивний
вплив на людину оптимальної рухової активності, в тому числі шляхом
проведення соціальної реклами масового заняття спортом як важливого
чинника здорового способу життя. З метою залучення жителів громади до
регулярних фізкультурно-оздоровчих заходів інформуватиметься населення
селищної ради щодо часу та дати проведення заходів.
Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть можливість:
- збільшити загальну чисельність населення, залученого до різних видів
фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;
- регулярно проводити спортивно-оздоровчі заходи різного рівня на території
Борівської селищної територіальної громади;
- стимулювати переможців та призерів спортивних заходів обласного,
всеукраїнського та міжнародного рівнів;

- зменшити кількість дітей, учнівської та студентської молоді, які віднесені за
станом здоров’я до спеціальної медичної групи;
- зменшити середню кількість днів тимчасової непрацездатності через
хворобу;
-охопити увагою спортсменів-інвалідів громади.
Координація діяльності та контроль за виконанням Програми
Координація діяльності та контроль за виконанням Програми розвитку
фізичної культури і спорту на 2021-2025 роки у Борівській селищній раді
покладається на виконком Борівської селищної ради та на відділ з питань
гуманітарної політики (освіта, культура, туризм, молоді та спорту).
Головним розпорядником коштів є відділ з питань гуманітарної
політики (освіта, культура, туризм, молоді та спорту) Борівської селищної
ради.
Борівський селищний голова

Олександр ТЕРТИШНИЙ

Заходи Програми розвитку фізичної культури і спорту
на території Борівської селищної ради на 2021-2025 роки
№
П.
П
1
1.

2.

3.

4.

Найменування
заходу
2

2021 рік 2022 рік 2023 рік

2024 рік

2025 рік

Всього

3

4

5

6

7

Підтримання у
належному стані
діючих стадіонів,
що розташовані на
території
Борівської
селищної
територіальної
громади,
проведення їх
благоустрою та
обладнання
спорудами
Підтримання у
належному стані
діючих дитячих
майданчиків та
майданчиків
фізкультурнооздоровчого
призначення,
проведення їх
благоустрою та
обладнання
спорудами
Створення та
підтримка
федерацій з
волейболу,
баскетболу,
настільного тенісу,
шахів та шашок,
футболу.

8

40000

40000

40000

40000

40000

200000

40000

40000

40000

40000

40000

200000

60000

40000

40000

40000

40000

220000

Підтримка
обдарованої,
талановитої
спортивної молоді,
дорослого
населення та
команд,
спортивних клубів
з любих видів
спорту, які
розвиваються на
території
Борівської
селищної

40000

40000

40000

40000

40000

200000

5.

6.

7.

8.

9.

територіальної
громади:
- придбання форми;
- придбання
спортивного
обладнання та інше
Транспортні
витрати та
організація поїздок
учасників змагань з
усіх видів спорту,
діючих на території
Борівської
селищної
територіальної
громади, які
проводяться на
території селищної
ради, району,
області та в цілому
по Україні.
(придбання ПММ,
оплата послуг
перевізників)
Організація
харчування
учасників змагань,
які приймають
участь у змаганнях
з усіх видів спорту
та проводяться на
території селищної
ради, району,
області та в цілому
по Україні.
Виплата
винагород
переможцям,
призерам змагань
, провідним
спортсменам,
тренерам, суддям,
ветеранам
фізичної
культури і
спорту, у тому
числі
спортсменам –
інвалідам, з усіх
видів спорту.
Придбання призів
та
нагороджувальної
атрибутики (кубки,
медалі, грамоти,
інше).
Оплата
одноразового
внеску за участь
спортсмена чи

40000

40000

40000

40000

40000

200000

25000

25000

25000

25000

25000

125000

10000

10000

10000

10000

10000

50000

3000

3000

3000

3000

3000

15000

3000

3000

3000

3000

3000

15000

10.

11.

12.

13.

14.

команди у
змаганнях з усіх
видів спорту,
діючих на території
Борівської
селищної
територіальної
громади, які
проводяться на
території селищної
ради, району,
області та в цілому
по Україні.
Подання
оголошень через
засоби масової
інформації про
проведення
масових заходів
Матеріальне
забезпечення
медичного та
суддівського
обслуговування
(придбання та
поповнення
медичними
препаратами
фельдшерської
сумки)
Підтримка мало
задіяних та
нетрадиційних
видів спорту
(скандинавська
ходьба, марафони ,
кроси, велоспорт,
водні види спорту.)
Висвітлення
проведених заходів
в засобах масової
інформації
Відкриття та
підтримка в мережі
ДЮСШ секцій з
кікбоксингу та
тхеквондо
Всього:

Не
потребує
фінансув
ання

Не
потребує
фінансув
ання

Не
потребує
фінансува
ння

Не
потребує
фінасуван
ня

Не
потребує
фінансува
ння

15000

10000

10000

10000

10000

55000

10000

10000

10000

10000

10000

50000

Не
потребує
фінансув
ання

Не
потребує
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20000

20000

20000

20000

20000

100000

306 000

281 000

281 000

281 000

281 000

1 430000

Секретар Борівської селищної ради

Віталій КІЯН

УКРАЇНА
Харківська область
Борівська селищна рада
РІШЕННЯ
ІХ сесії VІІІ скликання
від 27 квітня 2021 року №2
Про затвердження Програми
розвитку фізичної культури і спорту
на території Борівської селищної
територіальної громади на 2021-2025 роки
Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт»,
Бюджетного Кодексу України, на підставі ст.26, 32, 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», з метою створення умов для фізичного
виховання і спорту в усіх типах закладів освіти, установах громади,
Борівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Програму розвитку фізичної культури і спорту на
території Борівської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки
згідно додатку (додаток додається), який є невід’ємною частиною даного
рішення.
2. Фінансування Програми розвитку фізичної культури і спорту на
території Борівської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки
здійснювати згідно із затвердженим кошторисом окремо на кожен рік.
3. Фінансовому відділу Борівської селищної ради передбачати кошти
на реалізацію заходів Програми в межах реальних можливостей селищного
бюджету.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з соціальних та гуманітарних питань, питань освіти,
культури, медицини та молодіжної політики (Марина СТЕПАНЕНКО) .
Борівський селищний голова

Олександр ТЕРТИШНИЙ

