
З Б А Р А З Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V I I  С К Л И К А Н Н Я
Т Р И Д Ц Я Т Ь  С Ь О М А  С Е С І Я

 РІШЕННЯ

№ VII/37/12                                                                           від 13.02.2020 року

Про затвердження Програми
“Розвиток вільної боротьби
на 2020 – 2021 роки”

Заслухавши секретаря Збаразької міської ради, керуючись статтею  26

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  Програму “Розвиток  вільної  боротьби  на  2020  –  2021

роки” (Додаток 1).

2.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну

комісію з питань бюджету та соціального захисту населення.

  

 

Міський голова Збаража Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ



Додаток 1
до рішення  №VII/37/12
від 13.02.2020 року

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1. Назва: Програма “Розвиток вільної боротьби на 2020 – 2021 роки”

2. Підстава для розроблення: Закон України “Про фізичну культуру і спорт”.

1. 
Ініціатор розроблення 
Програми 

Збаразька міська рада

2. 

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

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 
№ 5460 від 16.10.2012 року

3.  Розробник Програми  Збаразька міська рада

4.  Спів розробники РК ДЮСШ  

5. 
Відповідальний виконавець 
Програми 

Збаразька міська рада, РК ДЮСШ

6.  Учасники Програми  Збаразька міська рада, РК ДЮСШ

7.  Термін реалізації  2020 - 2021 роки

8. 

Перелік бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
Програми (для комплексних 
Програм) 

Місцевий бюджет 

9.
Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, всього 

250 тис. грн.

2



ІІ. Загальні положення

Реалізація  державної  політики  протягом  останніх  років  сприяла
певному позитивному розвитку сфери фізичної культури і спорту в районі.
Закладено  прогресивні  тенденції  з  окремих  напрямів  фізкультурно-
оздоровчої  та  спортивної  діяльності,  запроваджено  систему  проведення
комплексних  та  багатоступеневих  змагань.  Однак  досягнутий  рівень  не
забезпечує оптимальних організаційно-управлінських, нормативно-правових,
матеріально-технічних, кадрових та інших напрямків забезпечення розвитку
вільної боротьби. Не поліпшується стан здоров’я населення, незадовільний
рівень профілактики захворювань та фізичної реабілітації.

Водночас  фізична  культура  та  спорт  є  ефективним  та  найбільш
економічним засобом профілактики захворюваності, зміцнення генофонду та
розв’язання різних соціальних проблем. 

Наявна  система  розвитку  вільної  боротьби  не  відповідає  потребам
населення. Низький рівень залучення населення  до участі у фізкультурно-
оздоровчих та спортивно-масових заходах за місцем проживання,  роботи  та
відпочинку  громадян.  Практично  відсутня  система  пропаганди  масового
спорту  як  невід’ємної  і  головної  складової  здорового  способу  життя.
Недостатній  рівень  залучення  дітей  та  учнівської   молоді  до  початкових
занять  вільної  боротьби  у  загальноосвітніх  та  позашкільних  навчальних
закладах. 

Виходячи  із  вищезазначеного,  випливає  гостра  необхідність  у  зміні
програмних підходів та визначення нових, пріоритетних напрямків розвитку
вільної боротьби, які могли б забезпечити ефективне функціонування галузі.

ІІІ. Мета та завдання Програми

Програму розвитку вільної боротьби розроблено з метою:
             - підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері
фізичної культури і спорту;
             - сприяння фізичному і духовному розвитку молоді, формування у
свідомості основ здорового способу життя та патріотизму;
             - створення умов для задоволення потреб кожного громадянина у
фізичному розвитку, зміцненні здоров’я засобами фізичної культури і спорту;
             - розвитку вільної боротьби;
             

Завданням Програми є сприяння формуванню в районі, національної
моделі  розвитку  вільної  боротьби,  зміцненню  обсягів  бюджетного
фінансування фізичної культури і спорту та позабюджетних надходжень.

ІV. Реалізація Програми

Програма розвитку вільної боротьби  на 2020 – 2021 роки передбачає
реалізацію першочергових  заходів,  спрямованих  на  забезпечення  розвитку
інфраструктури  фізкультурно-оздоровчої  та  спортивно-масової  роботи  у
навчально-виховній, виробничій сферах, за місцем проживання і відпочинку
населення,  підвищення  ефективності  підготовки  спортсменів  до  вищих
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досягнень,  стимулювання  праці  фахівців  вільної  боротьби,  зміцнення
матеріально-спортивної бази.

V. Фінансове забезпечення

Фінансове  забезпечення Програми здійснюється  за  рахунок  коштів
місцевого  бюджету для  виконання заходів  з  розвитку  фізичної  культури і
спорту, а також з інших джерел, які не заборонені чинним законодавством. 

VІ. Очікувані результати виконання Програми

Виконання  заходів,  передбачених  Програмою  розвитку  вільної
боротьби на 2020– 2021 роки, дозволить:

- сформувати та модернізувати механізми розвитку вільної боротьби;
- створити умови для реалізації потенціалу населення, особливо молоді,

спрямувавши  його  на  патріотичне,  духовне  та  фізичне  вдосконалення
засобами фізичної культури і спорту;

- підвищити рівень забезпечення населення фізкультурно-спортивними
залами та спортивним інвентарем;

-  поліпшити  результати  виступів  спортсменів  на  обласних,
всеукраїнських та міжнародних змаганнях;
             

Секретар міської ради Р.П. НАПОВАНЕЦЬ
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Додаток  1  до  Програми
“Розвиток вільної боротьби на
2020 – 2021 роки”

ЗАХОДИ 
щодо реалізації завдань програми 

“Розвиток вільної боротьби на 2020– 2021 роки”
  
 
№
з/п

Зміст заходу Відповідальний
виконавець

Термін
виконання

І. Фінансове і матеріально-технічне забезпечення
1.1 Передбачити  фінансування  на

реконструкцію  приміщень  для  занять
вільною боротьбою

Збаразька міська рада 2020-2021 роки

1.2 Передбачити  щорічне  виділення  з
місцевого бюджету коштів на розвиток
вільної боротьби 

Збаразька міська рада 2020-2021 роки

1.3 Забезпечити  фінансування  команди
міста  в  обласних,  всеукраїнських  та
міжнародних  змаганнях  та НТЗ

Збаразька міська рада 2020-2021 роки

1.4. Забезпечити  фінансування проведення
обласних,  всеукраїнських  та
міжнародних  загань з вільної боротьби,
матчевих  зустрічей  відповідно  до
календарного плану

Збаразька міська рада 2020-2021 роки

1.5 Забезпечення інвентарем та спортивною
формою. 

Збаразька міська рада 2020-2021 роки
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Орієнтовне ресурсне забеспечення програми “Розвиток вільної боротьби
на 2020-2021 роки”

Стаття витрат Етапи виконання програми Усього витрат
на виконання

програми
1 2

2020 рік 2021 рік
Матеріально – технічне

забезпечення
60 тис. грн. 70 тис. грн. 130 тис. грн.

Забезпечення спортивною
формою

10 тис. грн. 10 тис. грн. 20 тис. грн.

Організація та проведення
змагань з вільної

боротьби
50 тис. грн. 50 тис. грн. 100 тис. грн.

Всього: 120 тис. грн. 130 тис. грн. 250 тис. грн.

Секретар міської ради Р.П. НАПОВАНЕЦЬ
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