
САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
23-сесія Сагунівської сільської ради VIII скликання

РІШЕННЯ
22.12.2021 №23-48/VIII

Про затвердження Програми «Розвиток 
фізичної культури і спорту» на 2022 рік

Відповідно до статті п.22 ч.І ст.26, пп.1 п.а ст.32 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст.6 Закону України «Про освіту», ст.4 
Закону України «Про фізичну культуру і спорт», постанови Кабінету Міністрів 
України від 04.11.2020 №1089 «Про затвердження Стратегії розвитку фізичної 
культури і спорту на період до 2028 року», сільська рада

ВИРІШИЛА:
1 .Затвердити Програму «Розвиток фізичної культури і спорту» на 2022 рік 

(далі - Програма), що додається.
2. Фінансування заходів Програми здійснювати у межах видатків, 

передбачених бюджетом Сагунівської сільської територіальної громади на 2022 
рік та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

3. Виконавчому комітету Сагунівської сільської ради забезпечити 
виконання даної Програми.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії з 
питань правопорядку, регламенту, депутатської діяльності, етики місцевого 
самоврядування, культури молоді та спорту Джулая О.В.

Сільський голова Ірина БОДЯНЕНКО



Додаток 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням Сагунівської сільської ради 
22.12.2021, №23-48/VIII

ПРОГРАМА
«Розвиток фізичної культури і спорту» 

на 2022 рік
ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Назва Програми Програма «Розвиток фізичної культури і 
спорту» на 2022 рік

Нормативно-правова база

Закони України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», «Про фізичну культуру і спорт», 
«Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 

повну загальну середню освіту», «Про 
позашкільну освіту», «Про оздоровлення та 

відпочинок дітей», Бюджетний кодекс 
України, Національна стратегія з оздоровчої 

рухової активності в Україні на період до 2025 
року «Рухова активність - здоровий спосіб 

життя - здорова нація»
Ініціатор розроблення 

програми
Виконавчий комітет Сагунівської сільської 

ради

Розробник Програми

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, 
туризму, молоді, спорту, соціального захисту 
населення виконавчого комітету Сагунівської 

сільської ради

Відповідальний виконавець Виконавчий комітет Сагунівської сільської 
ради

Термін реалізації Програми 2022 рік

Фінансування Програми

Кошти бюджету Сагунівської сільської 
територіальної громади та інші джерела 

фінансування, не заборонені чинним 
законодавством України

І. Загальні положення
Програма «Розвиток фізичної культури і спорту» на 2022 рік розроблена 

відповідно до Законів України «Про фізичну культуру і спорт», «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 
загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про оздоровлення та 
відпочинок дітей», Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в 
Україні на період до 2025 року «Рухова активність - здоровий спосіб життя - 
здорова нація».



Фізична культура і спорт є невід’ємною частиною виховного процесу 
дітей, молоді та повноцінного життя дорослого населення громади. Її основне 
призначення - зміцнення здоров’я, підвищення фізичних можливостей людини, 
забезпечення здорового способу життя.

Спорт - це динамічний рух уперед з використанням новітніх технологій і 
методів виховання, навчання та оздоровлення широких верств населення, 
фундамент успішного майбутнього

Саме тому, робота з розвитку фізичної культури і спорту в громаді 
потребує подальшого вдосконалення. Зокрема, організація масових змагань 
серед усіх верств населення, робота спортивних секцій, добудова спортивних 
об’єктів, реконструкція спортивних майданчиків, заохочування підростаючого 
покоління, молоді до занять різноманітними видами спорту у вільний від 
навчання та роботи час.

II. Мета Програми
Метою Програми є визначення та забезпечення реалізації першочергових 

та перспективних заходів для задоволення потреб кожного жителя громади у 
зміцненні здоров’я, фізичному та духовному розвитку, створення сприятливих 
умов для розвитку фізичної культури та спорту на території громади, поліпшення 
матеріально-технічного забезпечення.

III. Основні завдання Програми
Для досягнення мети Програми необхідно вирішити такі основні завдання:
• забезпечувати організацію та фінансування проведення сільських 

спортивних змагань з різних видів спорту;
• залучати до участі в районних, обласних, всеукраїнських заходах 

фізичної культури та спорту громадськість, трудові колективи підприємства, 
установ та організацій, приватних підприємців, учнів закладів загальної 
середньої освіти;

• передбачати у місцевому бюджеті фінансування заходів, робіт та 
послуг спрямованих на розвиток фізичної культури та спорту;

• здійснювати підтримку масових спортивних заходів, передбачених 
планами районних та обласних спортивних організацій;

• сприяти збереженню наявної, з подальшим удосконаленням, 
матеріально-технічної бази сільських спортивних команд, секцій, об’єктів, 
шляхом проведення капітальних, поточних ремонтів, придбання спортивного 
інвентарю;

• сприяти створенню нових спортивних секцій для дітей та молоді, з 
метою організації якісного та змістовного дозвілля;

• проведення агітаційно-просвітницької роботи серед громадськості з 
підтримки розвитку фізичної культури та спорту на території громади, 
пропагування здорового способу життя.

IV. Очікувані результати виконання Програми
Виконання цієї Програми сприятиме:

• підвищенню рівня охоплення населення громади фізкультурно- 
оздоровчою та спортивно-масовою роботою;



• підвищенню рівня забезпечення населення спортивними 
майданчиками та об’єктами, покращенню стану існуючої 
матеріально-технічної бази.

V. Обсяги та джерела фінансування Програми 
Фінансування заходів Програми здійснювати за кошти бюджету 

Сагунівської сільської територіальної громади та з інших джерел фінансування 
не заборонених законодавством.

VI. Контроль за виконанням Програми
Управління виконанням Програми покладається на голову постійної 

комісії з питань правопорядку, регламенту, депутатської діяльності, етики 
місцевого самоврядування, культури молоді та спорту.

Заходи Програми
№ 
з/п Найменування заходу Відповідальні виконавці Термін 

виконання

1

Забезпечення фінансової 
підтримки та створення умов для 
розвитку фізичного виховання і 

масового спорту у закладах 
освіти громади

Виконавчий комітет Сагунівської 
сільської ради, відділ освіти, охорони 
здоров’я, культури, туризму, молоді, 

спорту, соціального захисту 
населення виконавчого комітету 

Сагунівської сільської ради, 
керівники закладів освіти

2022 рік

2
Залучення до занять фізичною 
культурою і спортом дітей 3 

особливими освітніми потребами
Керівники ЗЗСО 2022 рік

3

Проведення сільських 
спортивних ігор, змагань, 
турнірів з олімпійських та 

неолімпійських видів спорту, 
спартакіад, олімпійських тижнів, 

днів здоров’я серед учнівської 
молоді та дорослого населення 

громади, забезпечення їх 
фінансуванням, медичним та 

суддівським обслуговуванням

Виконавчий комітет Сагунівської 
сільської ради, відділ освіти, 
охорони здоров’я, культури, 

туризму, молоді, спорту, 
соціального захисту населення 

виконавчого комітету Сагунівської 
сільської ради, керівники закладів 

освіти

2022 рік

4

Забезпечення участі спортивних 
команд та окремих спортсменів 
громади в районних, обласних, 

всеукраїнських спортивних 
заходах, чемпіонатах, дитячих і 

юнацьких спортивних 
патріотичних іграх, грі «Джура» 

(«Сокіл»), інших спортивних 
масових заходах серед учнівської 

молоді

Виконавчий комітет Сагунівської 
сільської ради, відділ освіти, 
охорони здоров’я, культури, 

туризму, молоді, спорту, 
соціального захисту населення 

виконавчого комітету Сагунівської 
сільської ради, керівники закладів 

освіти

2022 рік

5

Передбачати в бюджеті
Сагунівської територіальної 

громади кошти для спортивних 
команд та окремих спортсменів 

громади для їх участі в районних, 
обласних, всеукраїнських 

спортивних заходах,

Виконавчий комітет Сагунівської 
сільської ради, відділ освіти, 
охорони здоров’я, культури, 

туризму, молоді, спорту, 
соціального захисту населення 

виконавчого комітету Сагунівської 
сільської ради

2022 рік



чемпіонатах, дитячих-юнацьких 
спортивних заходах(на оплату 
внесків, вартості харчування, 

проживання, доїзду, тощо)

6

Нагородження, відзначення та 
стимулювання переможців та 

учасників районних, обласних, 
регіональних, всеукраїнських, 

міжнародних змагань, галузевих 
спартакіад та інших спортивно- 
оздоровчих заходів, підтримка 

ветеранів спорту

Виконавчий комітет Сагунівської 
сільської ради 2022 рік

7

Організація проведення на 
території громади районних та 

обласних спортивно-оздоровчих 
заходів

Виконавчий комітет Сагунівської 
сільської ради, відділ освіти, 
охорони здоров’я, культури, 

туризму, молоді, спорту, 
соціального захисту населення 

виконавчого комітету Сагунівської 
сільської ради

2022 рік

8

Придбання спортивного 
оснащення, інвентарю, 

облаштування спортивних залів, 
тренажерних кімнат та 
майданчиків сучасним 

спортивним обладнанням та 
інвентарем

Виконавчий комітет Сагунівської 
сільської ради, відділ освіти, охорони 
здоров’я, культури, туризму, молоді, 

спорту, соціального захисту 
населення виконавчого комітету 

Сагунівської сільської ради

2022 рік

9
Створення нових спортивних 
секцій та гуртків, відповідно 

запиту дітей та молоді громади

Виконавчий комітет Сагунівської 
сільської ради, відділ освіти, охорони 
здоров’я, культури, туризму, молоді, 

спорту, соціального захисту 
населення виконавчого комітету 

Сагунівської сільської ради, 
керівники закладів освіти

2022 рік

10
Встановлення та облаштування у 

населених пунктах громади 
спортивних майданчиків

Виконавчий комітет Сагунівської 
сільської ради, відділ освіти, охорони 
здоров’я, культури, туризму, молоді, 

спорту, соціального захисту 
населення виконавчого комітету 

Сагунівської сільської ради

2022 рік

11
Проведення поточних ремонтів 

спортивних майданчиків, 
інвентарю, обладнання тощо

Виконавчий комітет Сагунівської 
сільської ради 2022 рік

12

Проведення ремонтно- 
відновлювальних робіт 

спортивних споруд та об’єктів у 
населених пунктах громади, 
забезпечення їх благоустрою

Виконавчий комітет Сагунівської 
сільської ради 2022 рік

Секретар ради Руслан ХАБЛО


