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Про затвердження цільової
соціальної програми розвитку
фізичної культури і спорту на 
2019-2020 року

З метою створення умов для розвитку в місті пріоритетних видів спорту,
підтримки  і  стимулювання  розвитку  спорту  вищих  досягнень,  морального  і
матеріального  заохочення  спортсменів  для  досягнення  високих  спортивних
результатів,  відповідно  до  Закону  України  «Про  фізичну  культуру  і  спорт»,
керуючись  ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і
спорту на 2019-2020 року (додаток №1).

2.  Затвердити  Положення  про  призначення  стипендій  кращим
спортсменам міста у 2019 році за високі спортивні досягнення (додаток 2).

3. Затвердити склад комісії з призначення стипендій (додаток 3).

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської
ради Напованця Р.П. .

Міський голова Збаража Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ



Додаток 1
до рішення міської ради
від 16.11.2018 року №VII/25/12

ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

І СПОРТУ НА 2019-2020 РОКИ

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована цільова

соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2019-2020

роки

Стан здоров'я та спосіб життя населення району потребує окремої уваги

держави  і  владних  структур.  Демографічна  криза  негативно  впливає  на

економічний стан району та є загрозливим фактором для її майбутнього. 

Нині кожна п'ята дитина народжується з відхиленнями в стані здоров'я.

У  90%  школярів  діагностують  різні  захворювання.  Значно  зросла  частота

порушень постави у дітей. 

Процес  депопуляції,  який  розпочався  з  1990  року,  набув  характеру

демографічної  кризи,  в  умовах  якої  збереження  життя  і  здоров'я  кожної

людини набуває надзвичайно важливого загальнодержавного значення. 

У  сучасних  умовах  в  Україні  склалася  критична  ситуація  із  станом

здоров'я населення. Різко зросла захворюваність, у тому числі на гіпертонію - у

три рази, стенокардію — у 2,4 раза, інфаркт міокарду — на 30%. 

Майже 90% дітей, учнів і студентів мають відхилення у здоров'ї, понад

50% — незадовільну фізичну підготовку, близько 70% дорослого населення —

низький та нижчий, ніж середній, рівні фізичного здоров'я, у тому числі у віці

16 - 19 років — 61%, 20 - 29 років — 67,2%, 30 - 39 років — 66%, 40 - 49 років

— 81,5%, 50 - 59 років — 81%, 60 років і старші — 98,1 %. 

За  останні  три роки спостерігається  тенденція  до зниження середньої

тривалості  життя чоловіків і  жінок, яка нині на 10 - 15 років нижча,  ніж у

США, Японії, Франції та інших економічно розвинутих країнах.

Через поганий стан здоров’я юнаків призовного віку можуть виникнути

проблеми з комплектацією Збройних Сил України, реорганізація і посилення

яких в даний час вкрай необхідне. 



Водночас  органи  влади  розвинутих  країн  світу  надають  програмного

значення питанням розвитку фізичного виховання, фізичної культури і спорту,

розглядаючи  їх  як  найбільш  економічно  вигідний  та  ефективний  засіб

профілактики  захворюваності,  зміцнення  генофонду  та  розв'язання  інших

соціальних проблем. 

Наявна  в  Україні  система  фізичного  виховання,  фізичної  культури  і

спорту перебуває у кризовому стані і не може задовольнити потреб населення.

Це  зумовлено  деякими  об'єктивними  і  суб'єктивними  факторами  розвитку

існуючої системи фізичного виховання і спорту.

Тільки протягом останніх років на 41% збільшилася кількість учнівської

та студентської молоді, віднесеної за станом здоров'я до спеціальної медичної

групи.  За  цей  же  період  значно  зросла  група  ризику  серед  найактивнішої

частини  молоді,  що  зумовило  підвищення  на  63%  кількості  неповнолітніх,

притягнутих до кримінальної відповідальності. Майже кожний десятий злочин

в Україні вчиняється підлітками. На 60% збільшилася кількість неповнолітніх,

що  вживають  наркотики.  При  цьому  найбільше  постраждали  незахищені

верстви населення, для яких спорт був єдиним засобом соціальної адаптації,

життєвого  самовизначення  та  самореалізації.  Все  це  зумовлює  необхідність

додаткових витрат на розв'язання зазначеної проблеми. Демографічна криза

призвела до зменшення чисельності населення України з 52 мільйонів у 1992

році до 45 мільйонів у 2014 році. За цей час народжуваність зменшилася на

40%, а смертність збільшилася на 30%. Україна програє багатьом розвинутим

країнам  світу  за  тривалістю  трудової  і  творчої  активності  людей  –  у

середньому  на  30  років.  Аналогічні  показники  і  у  Збаразькому  районі.  У

більшості громадян після 40 років відчутні суттєві проблеми із здоров'ям, що

після  50-річного  віку  кардинально  заважають  трудовій  активності  та

нормальному життю. У громадян різко прогресують хронічні хвороби серця,

гіпертонія,  неврози,  остеопороз,  артрити,  ожиріння  тощо.  Високий  рівень

захворюваності  на  розлади  психіки  і  поведінки  є  наслідком  вживання

алкогольних напоїв, куріння, перегляду фільмів войовничо-агресивнї тематики,

особливо в молодіжному середовищі.



Дотепер в українському суспільстві і у керівників навчальних закладів

зокрема,  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.  За  таких  умов  пріоритетним  напрямом

гуманітарної політики держави має стати розвиток сфери фізичної культури і

спорту,  що  дасть  можливість  забезпечити  оптимальну  рухову  активність

кожної  людини  впродовж  усього  життя,  створити  умови  для  організації

змістовного дозвілля і максимальної реалізації здібностей людини. Важливим є

удосконалення форм залучення різних груп населення незалежно від статі, віку

та  соціального  статусу  до  регулярних  і  повноцінних  занять  фізичною

культурою і спортом. Україна  привертає  до  себе  увагу  світової  спортивної

спільноти  також  завдяки  проведенню  змагань  міжнародного  рівня,  що

зобов'язує  підвищувати  рівень  розвитку  фізичної  культури  і  спорту  до

міжнародних стандартів. 

2. Визначення мети програми

Мета цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту

на  2019-2020  роки  (далі  -  Програма)  полягає  у  створенні  умов  для

впровадження  здорового  способу  життя,  залучення  населення  міста  до

масового  спорту  як  важливої  складової,  покращення  якості  та  тривалості

активного  життя  населення  міста,  забезпечити  виховання  молоді  в  дусі

олімпізму, пропагування здорового способу життя. 

Метою  Програми  є  збереження  існуючої  мережі  колективів  фізичної

культури  і  спорту, забезпечення  проведення  обласних,  районних та  міських

змагань,  створення  сприятливих  умов  в  організації  якісного,  змістовного

дозвілля  жителів  міста,  покращення  матеріально-технічної  бази  спортивних

клубів,  колективів  фізичної  культури,  дитячо-юнацьких  спортивних  шкіл

шляхом проведення капітальних, поточних ремонтів, підвищення уваги органів

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування керівників навчальних

закладів до проблем сфери фізичної культури і спорту.



3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та

джерел фінансування, терміни та етапи виконання програми

Основні  завдання,  які  випливають  зі  змісту  Програми,  можуть  бути

вирішені шляхом: 

— забезпечення об’єднання зусиль щодо розвитку фізичної культури і спорту в

місті  органів  виконавчої  влади  та  місцевого  самоврядування,  районного

військового  комісаріату,  ВП  ГУНП,  керівників  навчальних  закладів,

громадських  організацій,  фізичних  та  юридичних  осіб,  широких  верств

населення; 

— удосконалення  форм залучення  різних  груп  населення  до  регулярних  та

повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем їх проживання,

навчання, роботи та у місцях масового відпочинку;

—  проведення  фізкультурно-оздоровчої  та  спортивної  роботи  в  усіх

навчальних  закладах,  за  місцем  проживання,  роботи  та  у  місцях  масового

відпочинку  громадян,  а  також  фізкультурно-оздоровчої  та  реабілітаційної

роботи серед інвалідів;

— забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту, видів

спорту інвалідів  шляхом підтримки дитячого,  дитячо-юнацького,  резервного

спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та спорту ветеранів;

—  поліпшення  нормативно-правового,  кадрового,  матеріально-технічного,

фінансового,  науково-методичного,  медичного,  інформаційного  забезпечення

сфери фізичної культури і спорту;

—  підвищення  ролі  засобів  масової  інформації  у  формуванні  здорового

способу життя;

—  впровадження  дієвої  системи  фізкультурної  просвіти  населення,  яка  б

сприяла формуванню традицій і культури здорового способу життя, престижу

здоров'я,  залученню  громадян  до  активних  занять  фізичною  культурою  і

спортом  та  формування  нових  цінностей  та  орієнтацій  суспільства  на

збереження  та  зміцнення  здоров'я  людей;  —  впровадження  системи

фінансового  заохочення  для  тренерів  і  спортсменів,  чемпіонів  та  призерів



чемпіонатів  України,  Європи,  Світу  та  Олімпійських  ігор  —  обов’язкове

проведення  медико-просвітницької  роботи  з  учнівською  молоддю,

працівниками підприємств різних рівнів,  населенням міста про необхідність

здорового способу життя з залученням спеціалістів з обласного фізкультурно-

спортивного диспансеру і інших спортивних та медичних працівників.

—  активізувати  превентивне  навчання  молоді  з  залученням  працівників

відділення національної поліції та військового комісаріату.

—  переоснащення  та  розвиток  матеріально-технічної  бази  закладів  дитячо-

юнацького та резервного спорту;

—  розбудови  спортивної  інфраструктури  шляхом  будівництва  спортивних

споруд  або  реконструкції  та  модернізації  чинних,  обов'язкове  відкриття  в

навчальних  закладах  кімнат,  залів  для  розвитку  та  зміцнення  м’язової  і

серцево-судинної  системи,  відновлення  постави  учнів.  Будівництва

багатофункціональних майданчиків;

— відкриття при ЦРКЛ фізкультурно-спортивного диспансеру і забезпеченням

медперсоналом зі знаннями спортивної медицини;

— преміювання кращих спортсменам містаза високі спортивні досягнення.

Для фінансового забезпечення Програми залучаються в установленому

порядку кошти міського бюджету, а також кошти з інших джерел фінансування,

не заборонені чинним законодавством. Термін дії Програми — 2019-2020 роки.

4. Завдання та напрямки виконання Програми та результативні

показники

Цільова  соціальна  програма  розвитку  фізичної  культури  і  спорту  на

2019-2020 роки розроблена на два роки і виконуватиметься у два етапи: І-й

етап 2019 рік, ІІ-й етап 2020 рік. Програма є узагальнюючим документом, що

визначає  можливість  розв’язання  однієї  з  найважливіших  і  найголовніших

проблем – розвиток фізичної культури і спорту в місті.

Основним завданням Програми є:

– сприяння реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту;

–  організація  фізкультурно-оздоровчої  діяльності,  зокрема  за  місцем роботи



громадян;

– забезпечення розвитку визначених напрямів спорту;

– створення умов для залучення мешканців міста до активних занять фізичною

культурою і спортом, здорового способу життя;

– утворення та діяльності у межах відповідних територій колективів фізичної

культури та спортивних клубів;

–  доступності  населенню міста  спортивних  споруд відповідних  навчальних

закладів для занять фізичною культурою;

– функціонування дитячо-юнацької спортивної школи;

– фінансування фізичної культури і спорту.

Напрямки  реалізації  етапів  виконання  програми  залишаються

незмінними впродовж дії  програми і  до її  закінчення.  Виконання Програми

здійснюватиметься за такими напрямками: 

–  фізичне  виховання  і  фізкультурно-оздоровча  робота  у  навчально-виховній

сфері;

– фізкультурно-оздоровча та спортивна робота у виробничій сфері;

– фізкультурно-оздоровча робота за місцем проживання та у місцях масового

відпочинку населення;

– ветеранський спорт;

– фізична підготовка військовослужбовців, особового складу правоохоронних

органів;

– фізкультурно-оздоровча, реабілітаційна та спортивна робота серед інвалідів;

– спорт вищих досягнень;

– дитячо-юнацький та резервний спорт;

– матеріально-технічне забезпечення;

– медико-біологічне забезпечення;

– інформаційно-пропагандистське забезпечення;

– нормативно-правове та організаційне забезпечення;

– фінансове забезпечення;

– соціальні гарантії.



5. Ефективність Програми

– загальна кількість тих, хто займається фізкультурно-оздоровчою роботою в

місті збільшиться протягом дії Програми на 10%;

– забезпечення системи підготовки спортивних резервів для збірних команд

міста;

–  підвищення  результатів  виступів  збірних  команд  товариства  та  окремих

спортсменів у районних та обласних змаганнях;

– збільшити кількість учнів у дитячо-юнацьких школах;

–  покращення  системи  медичного  обстеження  та  медико-біологічного

забезпечення підготовки спортсменів високого класу;

–  удосконалення  системи  інформування  населення  через  засоби  масової

інформації про позитивний вплив на людину оптимальної рухової активності;

–  забезпечення  висвітлення  визначних  спортивних  подій,  пропагування

розвитку фізкультурно-спортивного руху;

– створення належних матеріально-технічні умов для розвитку пріоритетних

видів  спорту,  підвищення  рівня  забезпечення  населення  фізкультурно-

спортивними спорудами різного типу;

– створення сучасної спортивної соціальної інфраструктури на рівні світових

стандартів та вимог міжнародних спортивних федерацій;

– створення належних умов до проведення змагань.

6. Соціально-економічні наслідки виконання Програми

Реалізація  Програми  надасть  змогу  забезпечити  перехід  до  нової,

гуманістичної моделі розвитку фізичної культури і спорту, в центрі уваги якої –

інтереси,  потреби  та  мотиви  конкретної  людини,  що  сприятиме  соціальній

активності громадян. 

Підвищиться  доступність,  якість  та  різноманітність  форм  оздоровчих,

рекреаційних,  реабілітаційних  та  спортивних  послуг  для  різних  соціальних

верств населення. 

Зросте  конкурентоспроможність  українського  спорту,  що  сприятиме



утвердженню патріотичних почуттів у громадян та підвищенню міжнародного

авторитету держави.

7. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування виконання заходів Програми буде здійснюватися в межах

коштів, що передбачатимуться у відповідних бюджетах на програми і заходи з

розвитку фізичної  культури і  спорту, а  також із  залученням позабюджетних

коштів. 

Секретар Збаразької міської ради Р.П.НАПОВАНЕЦЬ



Додаток 2
до рішення міської ради
від 16.11.2018 року №VII/25/12

Положення
про призначення стипендій кращим спортсменам міста у 2019 році

за високі спортивні досягнення

1.  Стипендія  встановлюється  персонально  талановитим  спортсменам,

жителям м. Збаража, які є чемпіонами та призерами чемпіонатів світу, Європи,

України  з  олімпійських,  параолімпійських,  видів  спорту,  які  сприяють

уславленню міста на всеукраїнському і міжнародних рівнях.

2.  Підставою  для  призначення  стипендії  спортсменів-кандидатів  є

відповідне  клопотання  та  інформація  про  результати  участі  в  змаганнях.

Висунення  на  здобуття  стипендії  проводять  тренери  спортсменів,  спортивні

федерації  (осередки  Всеукраїнських  спортивних  федерацій),  керівники

фізкультурно-спортивних установ, закладів та організацій. Спортсмен не може

висунути свою кандидатуру на встановлення стипендії самостійно.

3.  Відбір  серед  спортсменів-кандидатів  на  здобуття  стипендії  здійснює

комісія.

4. Стипендії призначаються з 1 січня 2019 року до 31 грудня 2019 року за

результатами змагань  за  2018 рік  та  виплачуються  щоквартально  за  рахунок

коштів міського бюджету по КПКВК 1115062.

5.  Кошти  на  спортивні  стипендії,  виділяються  рішенням  Збаразької

міської ради при затверджені міського бюджету міста Збаража на 2019 рік.

6.  Граничний  розмір  стипендії  становить  1500,00  (одна  тисяча  п’ятсот

грн. 00 коп.) на місяць на одного спортсмена. Розмір стипендії затверджується

рішенням виконавчого комітету.

7. За результатами розгляду списку кандидатів на отримання стипендій та

наданих документів комісія, більшістю голосів від загального складу, вносить

на розгляд виконавчого комітету пропозиції щодо зміни кількості стипендій, але

в межах виділеного фінансового ресурсу на їх виплату.

8.  Спортсменами-кандидатами на  здобуття стипендії  подаються  на  ім’я

міського голови наступні документи:



- копія паспорта громадянина України (або свідоцтво про народження);

-  клопотання  тренера  спортсмена,  спортивних  федерацій  (асоціацій,

спілок тощо), фізкультурно-спортивних установ, закладів та організацій;

- копії протоколу змагань;

- ідентифікаційний номер.

9.   Комісія,  при  визначені  кандидатів  на  стипендії,  приймає  до  уваги

офіціальні  документи  по  кожному  претенденту:  протоколи  змагань  (копії,

офіційні  виписки  завірені  печаткою),  річний  рейтинг  спортивних  досягнень

спортсмена, значимість його спортивних досягнень,  клопотання, перспективи

спортивних досягнень на найближчий час.

10. При розгляді кандидатів на отримання стипендії перевага перш за все,

надається  спортсменам,  які  досягли  значних  спортивних  досягнень  в

олімпійських,  параолімпійських,  видів  спорту,  які  рішенням  виконавчого

комітету визнані пріоритетними для м. Збаража, членам збірних команд області

і  України,  кандидатам  на  участь  в  олімпійських  та  параолімпійських  іграх,

чемпіонатах Європи та світу.

11.  Кількісний  і  персональний  склад  стипендіатів  затверджуються

рішенням виконавчого комітету міської ради за результатами розгляду комісії,

але не може перевищувати 3 (трьох) осіб.

12.  Виплата  стипендій  може  переглядатися  комісією  з  призначення

стипендій  кращим  спортсменам  міста  за  високі  спортивні  досягнення,

упродовж року відповідно до рівня спортивних результатів участі у змаганнях,

припинятися у разі порушення спортсменом навчально-тренувального процесу

або дискваліфікації спортсмена та призначатися іншому спортсмену. 

13.  Спортсменам,  яким  виплачується  стипендія  Президента  України,

стипендія облдержадміністрації, стипендії міської ради не виплачуються.

14.  Рішення  про  дострокове  позбавлення  стипендіата  стипендії   і

призначення її іншому кандидату приймається  рішенням виконавчого комітету

міської ради за поданням комісії з призначення стипендій кращим спортсменам

міста за високі спортивні досягнення.

Секретар міської ради Р.П. НАПОВАНЕЦЬ



Додаток 3
до рішення міської ради
від 16.11.2018 року №VII/25/12

Склад комісії 
 з призначення стипендій кращим спортсменам міста у 2019 році

за високі спортивні досягнення

Напованець Р.П. - секретар міської ради, голова комісії
Синчишин А.Д. - заступник  міського  голови,  секретар

комісії
Члени комісії:

Багрій П.Ф. - за згодою
Король П.Є. - за згодою

Секретар міської ради Р.П. НАПОВАНЕЦЬ


