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1. Паспорт 

Програми розвитку фізичної культури і спорту 

Збаразької міської територіальної громади 

на 2021-2025 роки 

1. Ініціатор розроблення Програми Управління освіти, молоді та спорту 

Збаразької міської ради 

2.  Дата, номер і назва розпорядчого документу 

органу виконавчої влади про розроблення 

Програми 

Закони України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, “Про фізичну 

культуру і спорт”, Укази Президента 

України “Про державну підтримку розвитку 

фізичної культури і спорту в Україні”, “Про 

додаткові заходи щодо державної підтримки 

розвитку фізичної культури і спорту в 

Україні”, “Про пріоритети розвитку 

фізичної культури і спорту в Україні” 

3. Розробник Програми Управління освіти, молоді та спорту 

Збаразької міської ради 

4. Співрозробники Програми ДЮСШ Збаразької міської  ради, 

громадська організація “Спортивний клуб 

гирьовик” 

 

 

5. Відповідальний виконавець Програми Управління освіти, молоді та спорту 

Збаразької міської ради 

6. Учасники Програми Управління освіти, молоді та спорту 

Збаразької міської ради, ДЮСШ Збаразької 

міської  ради, громадська організація 

“Спортивний клуб гирьовик” 

 

7. Терміни реалізації Програми 1 січня 2021 року – 31 грудня 2025 року 

8. Перелік місцевих бюджетів, які приймають 

участь у виконанні Програми 

Міський бюджет, благодійні внески інші 

внески, що не заборонені чинним 

законодавством України 

9. Загальний, орієнтовний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації заходів 

Програми, на рік 

1170,0 тис.грн. 

9.1. в тому числі місцеві кошти 930,0 тис.грн. 

9.2. - кошти інших джерел 240,0 тис.грн. 

10. Основні джерела фінансування Програми Міський бюджет 

 



 

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ 

ЯКОЇ СПРЯМОВАНАПРОГРАМА 

Реалізація державної політики протягом останніх років обумовила в Збаразькій 

міській територіальній громаді певні позитивні зміни у сфері фізичної культури і 

спорту. Визначено організаційно-управлінські, нормативно-правові та інші засади її 

розвитку у нових соціально-економічних умовах. Закріплено прогресивні тенденції з 

окремих напрямків фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності в громаді. 

Зокрема, існує ефективна система проведення спортивних заходів,  зростає кількість 

громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (товариств, 

асоціацій, федерацій, клубів), створюються приватні структури для активного 

відпочинку, спортивні клуби різних форм власності; активізується олімпійський 

спортивний рух. 

Проте, досягнутий рівень розвитку фізичної культури і спорту на території 

громади не забезпечує оптимальної рухової активності кожної людини впродовж 

життя, поліпшення стану здоров’я, профілактики захворювань та фізичної 

реабілітації. 

Сьогодні, як ніколи раніше, враховуючи посилення загрозливих тенденцій 

зниження рівня здоров’я, фізична культура і спорт є найбільш економічно вигідним 

та ефективним засобом профілактики захворюваності населення, зміцнення 

генофонду. 

Водночас існуюча система спорту має певні проблеми. Найістотніша з поміж них 

– це низька ефективність діючого механізму масового залучення дітей до початкових 

занять спортом, відбору найбільш обдарованих та удосконалення їхньої майстерності 

на етапах багаторічної спортивної підготовки. Недостатніми є обсяги фінансування 

проведення місцевих змагань, підготовки та участі команд громади у обласних та 

Всеукраїнських спортивних заходах. Не набуло соціально важливого значення 

вирішення проблем, пов’язаних з нагальною необхідністю створення розгалуженої 

мережі сучасних спортивних споруд, як для потреб спорту вищих досягнень, так і для 

потреб масового спорту. Існуюча спортивна база є недостатньою і потребує 

оновлення. 

Реалізація програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки не 

дозволила вирішити нагальні задачі та покращити ситуацію розвитку фізичної 

культури і спорту, головними причинами цього були  недостатнє фінансування та 

відсутність в районі належної сучасної матеріально-технічної спортивної бази. 

 

3. МЕТА ПРОГРАМИ 

Метою Програми є визначення та забезпечення реалізації першочергових та 

перспективних заходів, спрямованих на формування в громаді ефективної моделі 

розвитку сфери фізичної культури і спорту, покращення матеріально-технічної бази, 



запровадження системи пропаганди здорового способу життя, підтримка талановитої 

молоді, яка захищає честь громади  на обласних,  національних та міжнародних 

змаганнях, підвищення престижності професії спортивного та фізкультурного 

працівника, залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-

оздоровчих занять. 

4. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, 

СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Для розв’язання основних проблем сфери фізичної культури і спорту в 

Збаразькій міській територіальній громаді необхідно, передусім, передбачити 

відповідні бюджетні видатки, активізувати залучення позабюджетних коштів на 

розвиток фізкультурно-спортивної інфраструктури.  

Однією з ключових проблем є відсутність достатньої кількості спортивних 

споруд. Одним із реальних шляхів розв’язання цієї проблеми має стати активізація 

залучення приватного капіталу на будівництво спортивних об’єктів та участь у 

різноманітних грантових програмах.  

          Основними шляхами і засобами розв’язання проблеми є:  

         - пропаганда фізичної культури і спорту шляхом залучення ресурсів засобів 

масової інформації, соціальних мереж, новітніх освітніх технологій та забезпечення 

інформаційної підтримки розвитку галузі; 

         - організація та проведення спортивних заходів, спортивно-масових заходів, 

фестивалів під час проведення яких залучатимуться всі верстви населення, провідні 

спортсмени, тренери, ветерани спорту, фахівці галузі фізичної культури і спорту, 

зацікавлені організації та особи; 

         - розроблення системи заохочення молоді до занять фізичною культурою і 

спортом, особливо серед діючих спортсменів та тренерів; 

         - збільшення кількості молоді, що займається фізичною культурою і спортом, 

шляхом покращення роботи дитячо-юнацької спортивної школи та формування 

системи відбору спортивного резерву; 

         - розвиток спорту вищих досягнень, забезпечення відбору осіб, які мають високий 

рівень підготовленості та здатні під час проведення спортивних заходів витримувати 

значні фізичні та психологічні навантаження, для подальшого залучення їх до 

резервного спорту; 

         - створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах 

багаторічної підготовки та удосконалення системи формування та підготовки збірних 

команд громади з олімпійських та не олімпійських видів спорту.  

         - розширення мережі, модернізація, обслуговування та ремонт вже існуючої 

спортивної інфраструктури, облаштування сучасних і привабливих спортивних споруд 

за місцем проживання, у місцях масового відпочинку громадян, на базі 

загальноосвітніх навчальних закладів, що будуть  легкодоступні для різних верств 

населення та маломобільних груп населення; 

         - покращення матеріально-технічної бази дитячо-юнацької спортивної школи, 

загальноосвітніх навчальних закладів, комунальних підприємств, установ, організацій, 

спортивних команд громади, федерацій (асоціації, спілки тощо) з видів спорту, 



спортивних клубів тощо, забезпечення їх необхідним спортивним інвентарем, 

обладнанням, спортивним одягом та формою, необхідним технічним обладнанням для 

проведення спортивних заходів тощо. 

Обсяги фінансування заходів Програми встановлюються під час затвердження 

міського бюджету на відповідний рік з врахуванням реальних можливостей бюджету.  

 

Ресурсне забезпечення програми на 2021 -2025 роки 

                                                    (тис. грн) 

Обсяги коштів, які 

пропонується 

залучити на виконання 

програми 

Фінансування програми Усього 

витрат на 

виконання 

програми  

 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: 

1170,0 1310,0 1460,0 1615,0 1775,0 7330,0 

       - бюджет громади 930,0 1025,0 1130,0 1240,0 1355,0 5680,0 

       - кошти інших джерел 240,0 285,0 330,0 375,0 420,0 1650,0 

 

 

5. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ 

Основними завданнями Програми є: 

 - сприяння реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту 

Збаразької  ТГ; 

    - формування у населення громади традицій та мотивації щодо занять фізичною 

культурою і спортом, подолання стану суспільної байдужості до особистого здоров'я;  

- удосконалення системи дитячо-юнацького спорту,  створення умов для 

розвитку   індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки, 

удосконалення системи формування та підготовки спортсменів міста з видів спорту; 

      -  сприяння розвитку видів спорту в дитячо-юнацьких спортивних школах;  

- підвищення рівня спортивної майстерності вихованців дитячо-юнацьких     

спортивних шкіл; 

- створення мережі загальнодоступних об’єктів спортивної інфраструктури для 

задоволення потреб населення у руховій активності, модернізація, у тому числі 

обслуговування та ремонт, зазначених об’єктів; 

- проведення спортивних заходів місцевого, Всеукраїнського та міжнародного 

рівнів; 

- участь спортсменів та спортивних команд громади у спортивних заходах 

місцевого, всеукраїнського та міжнародного рівнів, у тому числі за кордоном; 

      - розвиток олімпійського руху та олімпійської освіти у громаді; 

- проведення науково-практичних семінарів, освітніх заходів для тренерів та 

фахівців сфери фізичної культури та спорту, спортсменів; 



- відбір талановитих спортсменів до складу збірних команд області, України з 

видів спорту; 

- вжиття заохочувальних заходів щодо підвищення спортивних результатів, у 

тому числі відзначення грошовими персональними виплатами, стипендіями провідних 

спортсменів та тренерів громади, придбання житла тощо; 

- робота з ветеранами фізкультурно-спортивного руху, у тому числі фінансова 

підтримка ветеранів.  

У результаті виконання заходів Програми будуть реалізовані визначені 

стратегічні пріоритети розвитку фізичної культури і спорту в Збаразькій міській  

територіальній громаді. 

 

 

 



 

6. Напрями діяльності та заходи програми 

№ 

з/п 
Найменування заходів Виконавці 

Джерела 

фінансу -  

вання 

Орієнтовний обсяг фінансування тис. грн. 

Очікуваний результат 

Всього 2021 2022 2023 2024 2025 

1 

Проведення змагань, 

спортивних та спортивно-

масових заходів, 

спортивних фестивалів 

тощо у населених пунктах 

громади. Організація 

аматорських змагань ( в 

т.ч. з гирьового спорту та 

вільної боротьби) для 

дітей, юнацтва, молоді та 

дорослих. Придбання та 

виготовлення 

спортивного інвентаря, 

сувенірної продукції 

тощо для проведення 

заходів серед населення 

громади 

Управління 

освіти, молоді 

та спорту , 

ДЮСШ 

Збаразької 

міської ради, 

інші організації 

фізкультурно-

спортивного  

спрямування 

Бюджет 

громади, 

 

кошти інших 

джерел 

670,0 

 

 

450,0 

100,0 

 

 

70,0 

110,0 

 

 

80,0 

130,0 

 

 

90,0 

150,0 

 

 

100,0 

180,0 

 

 

110,0 

Залучення щороку до 2-3 

тис.осіб до змагань, занять 

фізичною культурою, 

спортом, руховою 

активністю. 

Організація та проведення 

близько 80 заходів та акцій 

з популяризації фізичної 

культури, спорту, 

здорового способу життя, 

рухової активності. 

2 

Виготовлення та 

розміщення соціальної 

реклами у засобах масової 

інформації, у тому числі 

соціальних мережах, 

щодо переваг здорового 

способу життя, рухової 

активності, формування 

відповідальності за 

Управління 

освіти, молоді 

та спорту , 

ДЮСШ 

Збаразької 

міської ради, 

інші організації 

фізкультурно-

Бюджет 

громади 

кошти інших 

джерел 

 

300,0 

 

200,0 

 

50,0 

 

20,0 

55,0 

 

30,0 

 

60,0 

 

40,0 

 

65,0 

 

50,0 

70,0 

 

60,0 

Забезпечення 

поінформованості жителів 

громади щодо переваг 

здорового способу життя, 

рухової активності, 

формування 

відповідальності за власне 

здоров’я та утвердження 

національної ідеї про 



власне здоров’я та 

утвердження 

національної ідеї про 

соціально активну, 

фізично-здорову та 

духовно багату 

особистість. 

спортивного  

спрямування  

соціально активну, фізично 

здорову та духовно багату 

особистість. 

3 

Модернізація  та 

зміцнення матеріально-

технічної бази дитячо-

юнацької спортивної 

школи, комунальних 

підприємств, установ, 

організацій фізкультурно-

спортивної 

спрямованості, 

забезпечення їх 

необхідним обладнанням 

та інвентарем, у тому 

числі офісною технікою 

та іншими технічними 

засобами для проведення 

спортивних заходів. 

 

Управління 

освіти, молоді 

та спорту , 

ДЮСШ 

Збаразької 

міської ради 

Бюджет 

громади 
250,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 

Значне покращення 

матеріально-технічної бази 

дитячо-юнацької 

спортивної школи, 

забезпечення її необхідним 

обладнанням та 

інвентарем. Оновлення 

матеріально-технічної бази 

та інвентарю дитячо-

юнацької спортивної 

школи щороку до 10% від 

наявного. Покращення 

якості проведення 

спортивних та масових 

заходів шляхом 

використання новітнього 

інвентарю тощо. 



4 

Забезпечення проведення 

інформаційно-

просвітницьких акцій до 

дат, визначених ВООЗ та 

МОЗ України: Всесвітнього 

дня здоров’я, Всесвітнього 

дня боротьби з 

тютюнопалінням, 

Всесвітнього дня боротьби з 

наркоманією, Міжнародного 

дня відмови від паління 

Управління 

освіти, молоді 

та спорту 

Бюджет 

громади 
110,0 20,0 20,0 20,0 25,0 25,0 

Покращення здоров’я 

населення громади, 

пропаганда здорового 

способу життя 

5 

Забезпечення вихованців, 

спортсменів та тренерів 

(тренерів-викладачів) 

закладів фізичної 

культури і спорту 

спортивним одягом, 

спортивним спеціальним 

взуттям, спортивним 

інвентарем 

індивідуального 

користування тощо 

Управління 

освіти, молоді 

та спорту , 

ДЮСШ 

Збаразької 

міської ради,  

  

Бюджет 

громади 

 

300,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 

Забезпечення 500 

вихованців, спортсменів, 

учнів (студентів) та 

тренерів (тренерів-

викладачів, вчителів зі 

спорту) спортивним 

одягом, спортивним 

інвентарем, у тому числі 

індивідуального 

користування. 

6 

Проведення навчально-

тренувальних зборів в т.ч. 

( з гирьового спорту та 

вільної боротьби), а також 

для команд спортивних 

федерацій, товариств, 

клубів 

- з олімпійських 

видів спорту 

Управління 

освіти, молоді 

та спорту , 

ДЮСШ 

Збаразької 

міської ради, 

інші організації 

фізкультурно-

спортивного  

Бюджет 

громади 

кошти інших 

джерел 

400,0 

250,0 

70,0 

40,0 

 

75,0 

45,0 

 

 

80,0 

50,0 

 

85,0 

55,0 

90,0 

60,0 

Підвищення рівня 

готовності спортсменів 

громади, ігрових команд 

громади з олімпійських 

видів спорту, та 

покращення шансів на 

завоювання призових місць 

на всеукраїнських та 

міжнародних змаганнях в 



 - з неолімпійських 

видів спорту 

спрямування, 

федерації 

(асоціації, 

спілки тощо) з 

видів спорту, 

спортивні 

клуби 

 

300,0 

200,0 

 

50,0 

30,0 

55,0 

35,0 

60,0 

40,0 

65,0 

45,0 

70,0 

50,0 

олімпійських видах 

програм. 

Проведення щороку 20-30 

навчально-тренувальних 

зборів. 

7 

Проведення спортивних 

заходів (чемпіонатів, 

першостей, турнірів, 

інших змагань 

міжнародного, 

всеукраїнського та 

місцевого рівнів 

- з олімпійських 

видів спорту 

Управління 

освіти, молоді 

та спорту,  

ДЮСШ 

Збаразької 

міської ради, 

федерації 

(асоціації, 

спілки тощо) з 

видів спорту, 

спортивні 

клуби 

 

Бюджет 

громади, 

кошти інших 

джерел 

 

250,0 

 

200,0 

 

40,0 

 

30,0 

 

45,0 

 

35,0 

 

 

50,0 

 

40,0 

 

55,0 

 

45,0 

60,0 

 

50,0 

Збільшення зацікавленості 

населення громади до 

спортивних активностей. 

Проведення щороку 20-30 

змагань та турнірів з таких 

видів спорту: 

- гирьового спорту; 

- вільної боротьби; 

- футболу; 

- волейболу; 

- футзал; 

- настільного тенісу; 

-  легкої атлетики; 

-  баскетбол; 

- інших спортивно-масових 

заходів 

  

- з неолімпійських 

та інших видів 

спорту 

250,0 

 

200,0 

40,0 

 

30,0 

45,0 

 

35,0 

50,0 

 

40,0 

55,0 

 

45,0 

60,0 

 

50,0 



7 

Участь спортсменів 

громади, ігрових команд 

у чемпіонатах, турнірах, 

змаганнях з видів спорту 

місцевого, обласного, 

всеукраїнського та 

міжнародного рівнів, у 

тому числі чемпіонатах 

України. 

 

- з олімпійських 

видів спорту 

 

Управління 

освіти, молоді  

та спорту 

Збаразької 

міської ради, 

федерації 

(асоціації, 

спілки тощо) з 

видів спорту, 

спортивні 

клуби 

 

Бюджет 

громади 

 

250,0 

 

40,0 

 

45,0 

 

 

50,0 

 

55,0 60,0 

Виконання спортсменами 

спортивних розрядів та 

нормативів. 

Виконання нормативів 

вихованцями дитячо-

юнацької спортивної 

школи. 

 

 

- з неолімпійських 

видів спорту 

 

Бюджет 

громади 
200,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 

8 

Спортивне таборування, 

забезпечення 

оздоровлення та 

відпочинку вихованців 

комунальної дитячо-

юнацької спортивної 

школи, спортивних клубів 

громади 

Управління 

освіти, молоді 

та спорту 

Збаразької 

міської ради, 

ДЮСШ 

Збаразької 

міської ради 

Бюджет 

громади 
300,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 

Покращення 

індивідуальної та групової 

підготовки спортсменів до 

подальших  навчально-

тренувальних та 

змагальних періодів. 

Проведення спортивно-

відновлювальних, 

відпочинкових та інших 

заходів для близько 100 

вихованців комунальної 

дитячо-юнацької 

спортивної школи, 

спортивних клубів 

громади. 



9 

Забезпечення проведення 

багатоступеневої 

Спартакіади сіл громади з 

різних видів спорту 

та проведення місцевого 

етапу Всеукраїнського 

змагання «Мама, тато, я – 

спортивна сім’я» та 

участь представників 

громади в обласному 

етапі 

 

 

Управління 

освіти, молоді 

та спорту 

Збаразької 

міської ради 

 

Бюджет 

громади 

кошти інших 

джерел 

250,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 

Збільшення учнівської 

молоді громади, залученої 

до занять з фізичної 

культури і спорту. 

Виявлення талановитих 

дітей і молоді з 

відповідними здібностями, 

та забезпечення їх участі у 

змаганнях. 

10 

Медичне забезпечення 

підготовки спортсменів, у 

тому числі медичний 

контроль та забезпечення 

медичного супроводу для 

проведення спортивних 

заходів та участі у 

спортивних заходах 

 

Управління 

освіти, молоді 

та спорту 

Збаразької 

міської ради, 

ДЮСШ 

Збаразької 

міської ради, 

КНП Збаразька 

центральна 

лікарня 

Тернопільської 

районної ради 

Бюджет 

громади 
150,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 

Проведення обов’язкового 

медичного контролю та 

проходження двічі на рік 

диспансерного обстеження 

вихованцями комунальної 

дитячо-юнацької 

спортивної школи, 

спортсменами громади. 

Придбання медикаментів 

та необхідних медичних 

засобів для проведення 

спортивних заходів. 

Забезпечення спортивним 

страхуванням вихованців 

комунальної дитячо-

юнацької спортивної 

школи, спортивних клубів 

громади. 

11 
Відзначення грошовими 

персональними 

виплатами спортсменів, їх 

Управління 

освіти, молоді 

та спорту 

Бюджет 

громади 
900,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 

Збільшення кількості 

спортсменів та їх тренерів, 

яких забезпечено  



тренерів, діячів фізичної 

культури і спорту, 

стипендії провідним 

спортсменам, їх тренерам 

та діячам фізичної 

культури і спорту (згідно 

окремих положень) 

Збаразької 

міської ради 

стипендіями за спортивні 

досягнення до 10 осіб. 

Можливість для 

відзначення спортсменів та 

їх тренерів за значні 

досягнення у спорту. 

Грошові персональні  

виплати та стипендії за 

високі досягнення у спорті 

для видатних спортсменів, 

які за віком припинили 

спортивну кар’єру, але 

постійно беруть участь у 

проведенні спортивних 

заходів та інших 

активностях у громаді для 

популяризації фізичної 

культури та спорту. 

12 

Проведення урочистих 

заходів та імпрез до 

визначальних дат та подій 

у сфері фізичної культури 

та спорту 

Управління 

освіти, молоді 

та спорту 

Збаразької 

міської ради 

Бюджет 

громади 
200,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 

Відзначення фахівців 

галузі фізичної культури та 

спорту, партнерів та 

активних мешканців 

громади, громадських 

організацій спортсменів 

тощо. 



13 

Реконструкція існуючих 

об’єктів спортивної 

інфраструктури громади 

(у тому числі 

виготовлення проектно-

кошторисної 

документації) 

Управління 

освіти, молоді 

та спорту 

Збаразької 

міської ради  

ДЮСШ 

Збаразької 

міської ради 

 

Бюджет 

громади 
150,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 

Значне покращення 

спортивної інфраструктури 

громади, доступність 

населення до занять 

ігровими видами спорту на 

європейському рівні, 

можливість проведення 

офіційних змагань з видів 

спорту всеукраїнського та 

міжнародного рівнів. 

-  Кошти інших 

джерел 
150,0 

 

20,0 

 

 

25,0 

 

30,0 35,0 40,0 

14 

Реконструкція, 

модернізація стадіонів 

громади. 

Управління 

освіти, молоді 

та спорту 

Збаразької 

міської ради 

виконавчі 

органи 

Збаразької 

міської ради 

Бюджет 

громади,  

кошти інших 

джерел 

150,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 

Розширення мережі 

спортивних об’єктів 

громади, модернізація та 

приведення у відповідність 

інфраструктури до потреби 

начальних програм та 

можливість залучення до 

занять фізичною 

культурою, спортом учнів 

шкіл та мешканців 

громади. Модернізація 

щороку не менше 1 об’єкта 

(стадіону громади). 



15 

Обслуговування та 

поточні ремонти, 

модернізація 

універсальних ігрових 

майданчиків, майданчиків 

з вуличними тренажерами 

Управління 

освіти, молоді 

та спорту 

Збаразької 

міської ради 

виконавчі 

органи 

Збаразької 

міської ради 

 

Бюджет 

громади 
150,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 

Покращення та 

відновлення  функціоналу 

універсальних ігрових 

майданчиків та 

майданчиків з вуличними 

тренажерами, збільшення 

кількості осіб, які 

займаються руховою 

активністю. 

16 

Модернізація приміщень 

комунальних закладів 

фізичної культури і 

спорту 

ДЮСШ 

Збаразької 

міської ради 

Бюджет 

громади 
150,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 

Значне покращення 

спортивної інфраструктури 

громади, доступність 

населення до занять  

спортом, можливість 

проведення офіційних 

змагань всеукраїнського та 

міжнародного рівнів. 

Модернізація приміщення 

ДЮСШ 



7.Координація та контроль за ходом виконання програми 

Управління освіти, молоді та спорту є відповідальним виконавцем та забезпечує реалізацію заходів програми в повному 

обсязі та у визначені терміни. 

Основними функціями управління   освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради  в частині виконання заходів програми 

та контролю є: 

-   координація виконання заходів Програми; 

-   організація моніторингу реалізації заходів Програми; 

-   аналіз виконання програмних заходів; 

- у разі необхідності, підготовка пропозицій та їх обґрунтування стосовно внесення змін і доповнень до Програми.  

За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням загальної соціально-економічної ситуації в ТГ та 

змін зовнішніх умов, що можуть мати місце в ході реалізації Програми, допускається коригування заходів Програми. Впродовж 

терміну виконання Програми можуть вноситися зміни і доповнення з метою дотримання диференційованого підходу до 

виконання основних заходів.  

Після закінчення встановленого строку виконання Програми управління освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради 

складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд до Збаразької міської ради разом із 

пояснювальною запискою не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання. 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                   Роман НАПОВАНЕЦЬ 

 

 

 Володимир Флінта 

 

             Ігор Чорний 


