
 

 
 

                                                                           

ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Про затвердження сільської «Програми розвитку фізкультури  і 

спорту на території Гірської сільської ради на 2016-2020рр.» 
 

     Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про фізичну культуру і спорт».  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити сільську Програму розвитку фізкультури і спорту на 

території Гірської сільської ради на 2016-2020рр. 

2. Сільській раді при  формуванні місцевих бюджетів на 2016-2020рр. 

передбачити і здійснювати у процесі виконання сільського бюджету 

видатки на реалізацію даної програми. 

3. Контроль за виконанням  даного рішення  покласти на постійну 

комісію сільської ради  з питань бюджету, фінансів, соціально-еконмічного 

та культурного розвитку. 
 

 

с. Гора 

від 28 січня 2016 року 

№   132-4-VІІ      
 

 

                      

 

Сільський голова                   Дмитрів Р.М. 
 

                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток № 1 до рішення 

                                                                                         від 28 січня 2016 року 

                                                                                         № 132-4-VІІ       
 

 

 

 

 

СІЛЬСЬКА   ПРОГРАМА 
   

                    розвитку фізичної культури і спорту 

                       по Гірській сільській раді  

                                  на 2016-2020роки  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Гора 

2016 рік 
 

 

 

 



 

 

                                                      Загальні положення 
         

Сільська програма розвитку фізичної культури і спорту по  Гірській 

сільській раді на 2016-2020рр ( далі- Програма) розроблена на виконання 

закону України «Про фізичну культуру і спорт», Указу Президента України 

від 2 серпня 2006року № 667 «Про національний план дій щодо реалізації  

державної політики у сфері фізичної культури і спорту» Рішення Київської 

обласної ради від 04.12.2014 № 856-44-VI Стратегія розвитку Київської 

області на період до 2020 року та зважаючи на важливу роль щодо розвитку 

фізичної культури і спорту на селі. 
 

      У Програмі враховано положення Закону України «Про фізичну культуру 

і спорт», Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту, укази 

Президента України. Програму діяльності Кабінету Міністрів України, інші 

програмні, законодавчі  та нормативно-правові документи щодо регулювання 

розвитку фізичної культури та спорту, а також методичні рекомендації щодо 

формування і реалізації регіональних програм розвитку фізичної культури і 

спорту, затверджених  Міністерством  України у справах сім’ї, молоді та 

спорту.     

  

 Програма входить до системи заходів, спрямованих на забезпечення 

реалізації стратегічних пріоритетів розвитку фізичної культури і спорту, 

визначених у Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року 

 2.3. Забезпечення здорового способу життя людини 

2.3.4.  Розвиток інфраструктури для фізкультури та аматорського спорту 

2.3.4.1. Будівництво нових та реконструкція існуючих спортивних 

об’єктів області 

2.3.4.2. Розширення мережі спортивних клубів, зокрема центрів 

фізичного здоров`я населення "Спорт для всіх" 

3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад 
3.2.1. Підтримка взаємодії громад з метою вирішення спільних проблем 

3.2.1.1.  Залучення громадськості до обговорення соціально значущих питань, 

що виносяться обласними та місцевими органами влади 

3.2.1.2. Вивчення громадської думки з соціально значущих питань в 

масштабах області та районів 

3.2.1.3. Сприяння запровадженню механізмів громадського контролю в усіх 

сферах діяльності органів влади та місцевого бізнесу 

Забезпечення реалізації соціальних проектів, розроблених громадськими 

організаціями та творчими спілками 

3.2.2. Формування механізмів залучення мешканців для вирішення місцевих 

проблем, сприяння створенню органів самоорганізації населення, 

покращення доступу людей до публічної інформації 



3.2.2.1.Сприяння створенню органів самоорганізації населення (ОСН) 

3.2.2.2.Забезпечення сприятливих умов для функціонування ОСН та 

створення можливостей для виконання ними власних повноважень 

3.2.2.3 Сприяння ОСН у питаннях залучення додаткових коштів та 

матеріально-технічних ресурсів 

3.2.4. Поліпшення житлових умов населення 
 

 

  Програма є узгодженим за ресурсами, виконавцями і термінами 

реалізації комплексних заходів, спрямованих на створення та поліпшення 

правових, фінансових, організаційних, соціально-економічних основ 

діяльності у сфері фізичної культури і спорту, та регулює найбільш важливі  

суспільні відносини у створені умов для розвитку фізичної культури і спорту, 

як важливої складової здорового способу життя та зміцнення здоров я 

громадян сільської ради. 

Заходи Програми розроблено Гірською сільською радою за участю 

громади. 
                               

Мета Програми 
Ця Програма спрямована на забезпечення розвитку сільської 

інфраструктури фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи за 

місцем  навчання, роботи, проживання та відпочинку населення. 

                              

Фінансове  і ресурсне забезпечення виконання Програми 
Фінансування та ресурсне забезпечення виконання програми 

здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених  центральними та 

місцевими органами виконавчої влади на заходи з розвитку фізичної 

культури та спорту, а також  із залученням інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством. 

  Обсяги бюджетних асигнувань будуть визначатися, входячи з необхідності 

виконання у відповідних роках конкретних заходів Програми, орієнтованих 

витрат на їх реалізацію. 

                 

Основні  завдання  Програми 
1. Створення умов повноцінного функціонування фізкультурно- 

оздоровчої та спортивно-масової роботи на території  Гірської сільської 

ради. 

2. Підвищення ефективності підготовки спортсменів шляхом формування 

дитячо юнацьких спортивних гуртків, секцій незалежно від форм 

власності та відомчої підпорядкованості. 

3. Підвищення рівня сфери фізичної культури і спорту та фінансового 

забезпечення: 

- поліпшити результати виступів спортсменів та команд села в районних, 

обласних змаганнях; 

- збільшення кількості дітей та молоді організованими спортивними 

секціями та гуртками; 



- забезпечення населення фізкультурно-спортивними залами та 

спортивними майданчиками; 

- підвищити рівень інформаційно-просвітницької діяльності, 

пропагандистської роботи серед населення за здоровий спосіб життя. 
            

Основні  заходи  щодо  реалізації  Програми 
 

        Зміст   

заходу 

   

Відповідал

ьні 

 виконавці  

Термін 

виконання 

Орієнтовний план   

фінансування 

Державн

ий , 

обласний, 

районний

.бюджети 

місцеви

й 

інші 

джерел

а 

фінсува

ння 

1. Сприяти 

розвитку команд 

із ігрових видів 

спорту. 

сільська 

рада  

весь період 

програми 

   

2. Забезпечувати 

участь сільських 

команд  у 

спартакіада та 

інших масових 

спортивних 

заходах та 

змаганнях, 

районному, 

обласному та 

республікансько

му етапах 

дитячо-юнацько 

військово-

патріотичної гри 

"Сокіл 

"(Джура"). 

 

сільська 

рада,  ОСН  

весь період 

програми 

 Місцев

ий 

бюджнт  

    ОСН 

3. Проводити 

відповідну 

роботу  з 

державними , 

громадськими та 

благодійними 

організаціями, 

керівниками 

установ, 

приватними 

бізнесменами на 

сільська 

рада,  ОСН 

весь період 

програми 

 Місцев

ий 

бюджнт 

    ОСН 



предмет 

залучення 

коштів та 

транспорту для 

участі  в 

змаганнях 

різних рівнів. 

 

4. Здійснювати 

комплексні 

заходи по 

проведенню 

будівництва та 

поточних 

ремонтів 

спортивних 

об’єктів 

сільської ради 

сільська 

рада,  ОСН 

весь період 

програми 

Залученн

я 

обласног

о та 

районног

о 

бюджетів 

Місцев

ий 

бюджет  

    ОСН 

5. Придбання 

спортивної 

форми та 

інвентарю для 

футбольної. 

Волейбольної, 

баскетбольної 

команд та 

команди дитячо-

юнацької 

військово-

патріотичної гри 

"Сокіл 

"(Джура")  

сільська 

рада,  ОСН 

Перше 

півріччя 

2016 

 Місцев

ий 

бюджет  

    ОСН 

6. Проводити всі 

спортивні 

масові заходи  в 

присутності 

медичного 

працівника. 

сільська 

рада 

ОСН 

2016-2020    

7.Укомплектува

ння мед. 

препаратами 

сумку для 

надання 

невідкладної 

допомоги 

спортсменів.  

сільська 

рада  

2016-2020  місцеви

й 

бюджет 

 



8. Висвітлювати 

на сторінках 

районної газети 

участь  

спортсменів 

села в змаганнях 

та спартакіадах 

різних  рівнів. 

 

сільська 

рада  

2016-2020  місцеви

й 

бюджет 

ОСН 

9. Придбання 

(для 

нагородження  

спортсменів) 

грамот, 

дипломів, 

кубків, цінних 

подарунків. 

сільська 

рада, 

ОСН  

2016-2020  місцеви

й 

бюджет 

ОСН 

10. проводити 

сільські турніри, 

змагання до 

державних та 

святкових дат  

сільська 

рада 

ОСН,  

2016-2020  місцеви

й 

бюджет 

ОСН 

 

            

Основи фінансування Програми 
 

На виконання програми передбачити в сільському бюджеті на 2016 рік 

наступні кошти: 
 

1. Кошти на впорядкування та реєстрацію сільського стадіону – виділення 

з бюджету після вивчення питання комісією Гірської сільської ради з 

земельних питань та екології 

2. Кошти на залучення до штату Начальника Стадіону та тренерів і 

технічного персоналу – згідно тарифікації поданої бухгалтерією 

сільської ради з березня 2016р. 

3. Кошти на придбання інвентарю( м’ячі волейбольні, баскетбольні, 

футбольні, сітки, прапорці, канат, форма для всіх сільських команд, 

інше) – згідно уточненої заявки Начальником Стадіону  - до 100 000 

грн. після проведення моніторингу цін. 

4. Забезпечення виїзних змагань команд – 100 000 грн. з уточненням до 

бюджету по мірі участі в Районних та Обласних спортивних заходах. 

5. Фінансування сільських змагань по баскетболу, волейболу та футболу 

на кубок сільської ради – згідно плану  - 100 000 грн. 

6. Фінансування  масових спортивних змагань та спортивних заходів до 

державних свят – 100 000 грн. 



7. Встановлення спортивних майданчиків по вул.. Толстого, Л.Українки, 

Науки та на Сільському стадіоні – виділення коштів після проведення 

моніторингу цін та внесення відповідних змін до бюджету. 

8. Будівництво спортивних комплексів по вул.. Толстого, Л.Українки, 

Науки та на Сільському стадіоні – виділення коштів після проведення 

моніторингу цін та внесення відповідних змін до бюджету 

9. Заходи по зимовим видам спорту – відповідно до погодних умов та 

згідно плану поданому Начальником Стадіону. 

10.  Встановлення  інших комплексів – згідно пропозицій ОСН та подання 

плану фінансування із залученням коштів ОСН 

11.  Вносити відповідні зміни до сільського бюджету по мірі надходження 

пропозицій і ініціатив по виконанню Програми від сільського Голови, 

виконавчого комітету сільської ради, депутатів Ради, ОСН, та громадян 

с.Гора. 

 

 

Продовжити виконання Програми зі змінами і уточненнями в 2017-2020 та 

враховувати Програму при плануванні бюджету сільської ради на 2017-2020 

роки. 
 


