
 
 

                                                                           
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури, спорту та 
військово-патріотичного виховання по Гірській сільській раді на 2016-2020 

роки затвердженої рішенням ради від 28.01.2016 року № 132-4-VІІ «Про 
затвердження сільської Програми розвитку фізичної культури, спорту та 
військово-патріотичного виховання на території Гірської сільської ради 

 на 2016-2020рр.» 
 

З метою встановлення додаткових гарантій та посилення розвитку фізичної 
культури і спорту на території Гірської сільської ради, керуючись пунктом 22 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гірська 
сільська рада  

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до Програми розвитку фізкультури та спорту на території 
Гірської сільської ради на 2016-2020 роки (далі Програма) (додаток 1), а саме: 

- підпункт 7 пункту 1 розділу V подати в наступній редакції: 
«Відповідального за організацію розвитку фізкультури та спорту преміювати в 
розмірі до 3000 грн. за місяць в залежності від обсягу проведеної роботи (за 
наявності протоколів).»; 

- додати пункт 4 розділу V подати в наступній редакції: «Преміювання 
проводити за наявності належним чином оформленого протоколу (із 
зазначенням ПІБ гравців, тренерів, медиків з особистими підписами; дата, назва 
турніру, рахунок гри». 

2. Виконавчому комітету Гірської сільської ради забезпечити виконання 
положень Програми. 

3. Головному бухгалтеру здійснювати фінансування Програми в межах 
затверджених асигнувань на відповідний період. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 
Гірської сільської ради. 

 
с. Гора 
від 13 січня 2017 року 
№ 598-28-VІІ      
          

В.о. сільського голови                   Л.Ф.Шершень 
 

 



                                                                                       
Додаток № 1 до рішення 

                                                                                         від 28 січня 2016 року 
                                                                                         № 132-4-VІІ       

 
 
 
 
 

 
СІЛЬСЬКА   ПРОГРАМА 

   
розвитку фізичної культури, спорту та військово-

патріотичного виховання 
                       по Гірській сільській раді  
                                  на 2016-2020роки  
 

(зі змінами) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Гора 
2016 рік 



                                                      І. Загальні положення 
1. Сільська програма розвитку фізичної культури, спорту та військово-

патріотичного виховання 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, в сфері 
територіальної оборони, та військово-патріотичного виховання Програма 
спирається на статті 15, 18, 19 закону України «Про оборону України» 

2. У Програмі враховано положення Закону України «Про фізичну 
культуру і спорт», Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту, 
укази Президента України, закон України «Про оборону 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.     

3. 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. 

4. Для забезпечення виконання Програми назначити особу відповідальну 
за організацію та проведення спортивних заходів на території села та участі в 
спортивних змаганнях (сільських, районних і т.д.). Відповідальну особу за 
розвиток фізичної культури і спорту визначити виконавчим комітетом Гірської 
сільської ради. 

5. Заходи Програми розроблено Гірською сільською радою за участю 
громади. 
                               

ІІ. Мета Програми 
1. Ця Програма спрямована на забезпечення розвитку сільської 

інфраструктури фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи за 
місцем  навчання, роботи, проживання та відпочинку населення. 
                              

ІІІ. Фінансове  і ресурсне забезпечення виконання Програми 
1. 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. 

2. Обсяги бюджетних асигнувань будуть визначатися, виходячи з 
необхідності виконання у відповідних роках конкретних заходів Програми, 
орієнтованих витрат на їх реалізацію. 
                 

ІV. 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 команд, 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 

командами, секціями; 
- забезпечення населення фізкультурно-спортивними залами та спортивними 

майданчиками; 
- підвищити рівень інформаційно-просвітницької діяльності, 

пропагандистської роботи серед населення за здоровий спосіб життя. 
4. Створення територіальної самооборони села Гора, проведення заходів 

розроблених Гірською сільською радою разом з представниками громади, 
згідно рекомендацій Міністерства Оборони України та керуючись законом 
України «Про оборону України» 
            

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 
фінансу
вання 

1. Сприяти 
розвитку команд 
із різних видів 
спорту. 

сільська 
рада  

весь період 
програми 

 Місцев
ий 
бюджет 

ОСН 

2. Забезпечувати 
участь сільських 
команд  у 
спартакіада та 

сільська 
рада,  ОСН  

весь період 
програми 

 Місцев
ий 
бюджет  

ОСН 



інших масових 
спортивних 
заходах та 
змаганнях, 
районному, 
обласному та 
республікансько
му етапах 
дитячо-
юнацької 
військово-
патріотичної гри 
"Сокіл 
"(Джура") 
3. Проводити 
відповідну 
роботу  з 
державними , 
громадськими та 
благодійними 
організаціями, 
керівниками 
установ, 
приватними 
бізнесменами на 
предмет 
залучення 
коштів та 
транспорту для 
участі  в 
змаганнях 
різних рівнів. 

сільська 
рада,  ОСН 

весь період 
програми 

 Місцев
ий 
бюджет 

    ОСН 

4. Здійснювати 
комплексні 
заходи по 
проведенню 
будівництва та 
поточних 
ремонтів 
спортивних 
об’єктів, які 
знаходяться на 
території 
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 
сільських 
команд та 
команди дитячо-
юнацької 
військово-
патріотичної гри 
"Сокіл 
"(Джура")  

сільська 
рада,  ОСН 

весь період 
програми 

 Місцев
ий 
бюджет  

    ОСН 

6. Проводити всі 
спортивні, 
масові заходи  в 
присутності 
медичного 
працівника. 

сільська 
рада 
ОСН 

весь період 
програми 

 Місцев
ий 
бюджет 

ОСН 

7.Укомплектува
ння мед. 
препаратами 
сумку для 
надання 
невідкладної 
допомоги 
спортсменів.  

сільська 
рада  

весь період 
програми 

 місцеви
й 
бюджет 

ОСН 

8. Висвітлювати 
на сторінках 
районної газети 
участь  
спортсменів 
села в змаганнях 
та спартакіадах 
різних  рівнів. 

сільська 
рада  

весь період 
програми 

 місцеви
й 
бюджет 

ОСН 

9. Придбання 
(для 
нагородження  
спортсменів, 
учасників 
територіальної 
оборони та 
активістів 
військово-
патріотичного 
виховання) 

сільська 
рада, 
ОСН  

весь період 
програми 

 місцеви
й 
бюджет 

ОСН 



грамот, 
дипломів, 
кубків, цінних 
подарунків. 
10. проводити 
сільські турніри, 
змагання до 
державних та 
святкових дат  

сільська 
рада 
ОСН,  

весь період 
програми 

 місцеви
й 
бюджет 

ОСН 

11. Проводити 
відповідну 
роботу  з 
державними , 
громадськими та 
благодійними 
організаціями, 
керівниками 
установ, 
приватними 
бізнесменами на 
предмет 
реалізації 
програми 
військово-
патріотичного 
виховання та 
створення 
територіальної 
оборони. 

сільська 
рада,  ОСН, 
Гірська 
ЗОШ, ДНЗ 
Берізка 

весь період 
програми 

 Місцев
ий 
бюджет 

    ОСН 

12. 
Висвітлювати на 
сторінках 
районної газети 
участь  
формувань 
територіальної 
оборони в 
масових заходах 
та заходах 
військово-
патріотичного 
виховання. 

сільська 
рада  

весь період 
програми 

 місцеви
й 
бюджет 

ОСН 

 
            

 



V. Основи фінансування Програми 
 

1. На виконання програми передбачити в сільському бюджеті на 2016 рік 
наступні кошти: 

1) Встановлення спортивних майданчиків (на попередньо, комісійно 
визначених місцях) – виділення коштів після проведення моніторингу цін та 
внесення відповідних змін до бюджету. 

2) Будівництво спортивних комплексів (на попередньо, комісійно 
визначених місцях) – виділення коштів після проведення моніторингу цін та 
внесення відповідних змін до бюджету 

3) Встановлення  інших комплексів – згідно пропозицій ОСН та подання 
плану фінансування із залученням коштів ОСН 

4) 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. 

5) Визначити преміювання за участь в командних змаганнях в розмірі 150-
250 грн. за виграш, 100-200 грн. за нічию, 50-150 грн. за програш. За І місце – 
150-250 грн., за ІІ місце – 100-200 грн., за ІІІ місце – 50-150 грн. 

6) Визначити преміювання медичного працівника, тренера та суддю за 
участь у змаганнях в розмірі 100-500 грн. (за одну гру 100 грн., за день 200-500 
грн. в залежності від кількості годин витрачених на змагання). 

7) Відповідального за організацію розвитку фізкультури та спорту 
преміювати в розмірі до 3000 грн. за місяць в залежності від обсягу проведеної 
роботи (за наявності протоколів). 

8) Створення територіальної оборони села Гора, придбання відповідного 
спорядження. 

2. Фінансування заходів Програми планується здійснювати за рахунок 
коштів бюджету Гірської сільської ради, інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством. Загальний обсяг Програми становить  1 500 000 грн. з яких на 
2016 рік – 300 000 грн., на 2017 рік – 300 000 грн., на 2018 рік – 300 000 грн., 
2019 рік – 300 000 грн., на 2020 рік – 300 000 грн. 

3. Продовжити виконання Програми зі змінами і уточненнями в 2017-2020 та 
враховувати Програму при плануванні бюджету сільської ради на 2017-2020 
роки. 

4. Преміювання проводити за наявності належним чином оформленого 
протоколу (із зазначенням ПІБ гравців, тренерів, медиків з особистими 
підписами; дата, назва турніру, рахунок гри). 

 
 
       Секретар сільської ради                                       Л.Ф.Шершень 

 
 


