
                                                                                                                                                                    

                                                                                            

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Третя  сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.12.2020 с.В.Лучки   №65 

  

         

 Керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, з метою вдосконалення необхідних умов для 

подальшого розвитку фізичної культури і спорту на території  

Великолучківської сільської територіальної громади,  сільська рада 

вирішила: 

1. Затвердити Програму розвитку фізичної культури і спорту в 

Великолучківській сільській раді на 2021 рік (додається). 

2.  Фінансовому відділу Великолучківської сільської ради при 

складанні сільського бюджету  на 2021 рік передбачити асигнування для 

фінансування даної Програми в 2021 році. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на    постійну 

комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Мотильчак М.А.). 

 

 

 

Сільський голова                                                          В.Коштура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про  Програму розвитку фізичної культури та спорту у 

Великолучківській сільській раді на 2021 рік 



                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                  рішення третьої сесії 

                                                                         восьмого скликання 

                                                                              24.12.2020 № 65 

 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ У 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ РАДІ НА 2021 рік 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОГРАМИ 

 

Мета Програми 

Програма розвитку фізичної культури та спорту у Великолучківській 

сільській раді на 2021 рік (далі Програма) – це комплекс заходів, які 

спрямовані на підвищення ефективності реалізації державної політики у 

сфері фізичної культури і спорту. 

Метою Програми є формування здорового способу життя, орієнтація 

громадян на поетапне формування ефективної моделі розвитку фізичної 

культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах. 

В основу Програми покладено ідею задоволення потреб кожного 

громадянина в фізкультурно-оздоровчих та спортивних послугах. 

Реалізація Програми забезпечить створення умов для покращення 

фізичного потенціалу і здоров'я населення, прискорить процес адаптації 

фізкультурно-спортивного руху до ринкових відносин, дасть змогу вийти на 

рівень передових показників фізичного розвитку населення та спортивних 

досягнень. 

Метою Програми є: 

 створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності 

кожної людини, досягнення нею достатнього рівня фізичної та 

функціональної підготовленості, задоволення спортивних видовищних 

запитів населення; 

 максимальне залучення дітей, підлітків, юнаків до занять 

спортом, створення обдарованим особам умов для реалізації їхніх здібностей 

у спорті вищих досягнень. 

 

Основні завдання Програми 

Реалізація Програми спрямовується на вирішення таких завдань: 

удосконалення та впровадження ефективних форм залучення різних 

груп населення до регулярних занять фізичною культурою і спортом; 

формування у населення інтересу і звичок до занять фізичними вправами; 

підвищення якості роботи дитячо-юнацького спорту, системи відбору 

обдарованих осіб до резервного спорту, створення умов для розвитку 

індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки; 

збереження існуючої мережі об'єктів і закладів фізичної культури і 

спорту, ефективне їх використання та будівництво сучасних спортивних 

споруд; 

удосконалення економічних засад у сфері фізичної культури і спорту, 

запровадження ефективного кадрового, фінансового, матеріально-технічного, 

наукового, методичного та інформаційного забезпечення. 



зміцнення здоров’я населення, підвищення продуктивності і навчання і 

праці засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту; 

сприяння підвищенню фізичної підготовки населення всіх вікових 

категорій, профілактика правопорушень, шкідливих звичок  тощо; 

розвиток різних видів спорту, вдосконалення системи підготовки 

спортивного резерву, збірної команди села та кандидатів до національних 

збірних команд; забезпечення пріоритетного розвитку традиційних для села 

видів спорту; 

збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, вдосконалення всіх 

напрямів забезпечення фізкультурно-спортивної діяльності; 

сприяння соціально-економічному розвитку, утвердженню авторитету  

в селі; 

забезпечення гравців юнацької та основної команди  футбольних 

команд необхідним інвентарем – м’ячі, сітки, прапорці, форма, спортивне 

взуття та   інші необхідні предмети – шляхом придбання їх за кошти виділені 

з бюджету сільської ради; 

оплата послуг з перевезення гравців юнацької та основної команди 

згідно календаря виїздів, участі в змаганнях по футболу в межах 

Закарпатської області. 

 

Очікувані результати виконання Програми 

Реалізація Програми дозволить забезпечити: 

 розвиток фізичної культури та спорту на основі нових 

економічних перетворень і ринкових відносин; 

 залучення дітей, підлітків і молоді до регулярних занять 

фізичною культурою та спортом до 15 відсотків від загальної кількості 

учнівської молоді; 

 підвищення рівня залучення громадян до занять фізичною 

культурою та спортом; 

 покращення стану матеріально-технічної бази; 

 якісний підбір кадрів у відповідності з освітньо-кваліфікаційним 

рівнем; 

 належні умови для більш ефективної підготовки спортсменів 

високої майстерності. 

 

Фінансування Програми 

Фінансування виконання заходів Програми буде здійснюватися у 

межах коштів, що передбачатимуться у місцевому бюджеті на 2021 рік на 

заходи з розвитку фізичної культури і спорту, а також із залученням інших 

джерел. Обсяги бюджетних асигнувань будуть визначатися виходячи з 

необхідності забезпечення виконання конкретних заходів Програми, 

орієнтованих витрат на їх реалізацію, обрахованих на підставі встановлених 

норм та нормативів, прогнозних цін та тарифів з урахуванням індексу росту 

споживчих цін тощо. 

 

Управління і контроль за ходом виконання Програми 



Управління виконання Програми покладається на комісію питань 

соціально-економічного, культурного розвитку та місцевого бюджету 

Великолучківської сільської ради, яка несе відповідальність за виконання і 

кінцеві результати Програми, раціональне використання фінансових 

ресурсів, визначає форми і методи управління виконання Програми. 

 

Фінансове забезпечення розвитку фізкультурно-спортивної сфери в  

громаді 

Розвиток фізкультурно-спортивної сфери громади має здійснюватись 

шляхом залучення: 

 бюджетних коштів (державного, обласного, районного 

бюджетів); 

 інвестиційних коштів; 

 коштів громадських організацій; 

 інших джерел не заборонених законодавством України. 

 

Проблеми розвитку сфери фізичної культури і спорту в громаді 

Аналіз сучасного розвитку фізичної культури і спорту виявив основні 

проблеми: 

1. Потреба в удосконаленні системи організаційного та кадрового 

забезпечення розвитку фізкультурно-спортивної сфери. 

2. Недостатній рівень фінансового забезпечення проведення 

змагань. 

3. Недостатня мережа спортзалів і стадіонів для заняття фізичною 

культурою і спортом. 

4. Недостатня організація спортивно-масових заходів спільно 

проведених спортивними товариствами і спортивними федераціями. 

5. Недостатня зацікавленість підприємців, комерційних та інших 

структур щодо розвитку фізичної культури і спорту. 

6. Не створено систему пропаганди здорового способу життя. 

7. Необхідність реформування організаційних основ фізкультурно-

спортивного руху, стимулювання створення широкої мережі фізкультурно-

спортивних клубів, починаючи із школи, які б забезпечили належне 

проведення спортивно-масових та оздоровчих заходів на території сільської 

ради. 

8. Відсутність використання народних традицій при проведенні 

спортивно-масової роботи. 

9. Відновлення втрачених традицій фізичного вдосконалення 

молоді. 

10. Формування резерву та підготовки тренерських кадрів, 

працівників у галузі фізичного виховання. 

 

Головні напрямки фізкультурно-оздоровчої та спортивної 

діяльності в громаді. 

Фізичне виховання і фізкультурно-оздоровча робота у навчально-

виховній сфері: 

 

1. Систематично проводити у навчальних закладах всіх ступенів 

спортивно-масову роботу, у тому числі з видів спортивного туризму. 



                                                  загальноосвітні школи  

                                 Великолучківської  сільської ради  

                                                 спільно з виконкомом  Великолучківської   

 сільської ради 

    Постійно 

2. Надавати безкоштовно спортивні зали та приміщення незалежно від 

відомчої належності для занять дітей і сільського населення фізичною 

культурою і спортом. 

загальноосвітні школи  Великолучківської   

                                               сільської ради спільно з виконком   

                                               Великолучківської    сільської ради 

                                                        Постійно 

3. Створити при ЗОШ та НВК шкільні спортивні клуби для організації 

позакласної роботи, залучивши до цієї роботи ветеранів спорту та 

інструкторів по спорту. 

       загальноосвітні школи Великолучківської   

                                                сільської ради спільно з виконком   

                                                Великолучківської  сільської ради 

                                                          Постійно 

4. Проводити серед учнівської молоді багатоступеневі комплексні 

спортивні заходи за програмою спартакіад школярів, юнацьких і молодіжних 

ігор, першості і чемпіонати з видів спорту, фізкультурно-оздоровчі заходи 

патріотичного спрямування. 

загальноосвітні школи Великолучківської   

                                                сільської ради спільно з виконком   

                                                Великолучківської    сільської ради. 

                                                          Постійно 

Фізкультурно-оздоровча робота у виробничій та соціально-

побутовій сферах 

1. Розробити та забезпечити проведення фізкультурно-масових 

заходів серед широких верств населення , залучення їх до систематичних 

занять фізичною культурою та спортом. 

                                    Виконком Великолучківської  сільської                        

ради 

                                                           Протягом року 

2. Надавати підтримку учнівським  та юнацьким спілкам          

фізкультурно-спортивної спрямованості для здійснення заходів з розвитку 

фізичної культури і спорту у навчальних закладах .                                                       

                                                                Виконком Великолучківської  сільської           

ради, дирекція шкіл 

                                                            Протягом року 

3. Запровадити систему моніторингу рівня охоплення населення 

масовим спортом  та оздоровчою роботою . 

                                                                Виконком Великолучківської  сільської           

ради 

                                                            Протягом року 



          4. Створити умови для  підвищення фізичної підготовленості призивної 

молоді та два рази протягом року проводити сільські спартакіади 

допризовної молоді, турніри з міні-футболу. 

                                                                 Виконком Великолучківської  сільської           

ради, дирекції шкіл, оргкомітет 

                                                             Протягом року 

          5. Запровадити турнір на приз сільського голови с.В.Лучки з міні-

футболу. 

                                                                 Виконком Великолучківської  сільської  

ради, оргкомітет   

                                                             Протягом року                                            

Фізичне виховання та спортивна діяльність населення із 

специфічними професійними та фізичними характеристиками, фізичне 

виховання серед сільського населення. 

 

Фізична підготовка допризовної молоді. 

1. Проводити щорічні змагання з військово-прикладних і спортивно-

технічних видів спорту, спартакіади допризовної молоді громади. 

2. Ввести в практику роботи проведення змагань серед інвалідів і дітей 

з фізичними вадами. 

 

Фізкультурно-оздоровча, реабілітаційна та спортивна діяльність 

серед дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей із малозабезпечених сімей. 

1. Забезпечити залучення до занять фізичною культурою і спортом на 

пільгових умовах дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей із малозабезпечених 

сімей. 

                                                   загальноосвітні школи  

Великолучківської сільської ради 

спільно з виконком                                                        

Великолучківської  сільської ради 

 протягом періоду реалізації Програми 

 

2. Надавати спортивні споруди незалежно від форм власності для 

фізкультурно-спортивних і реабілітаційно-оздоровчих занять дітей-інвалідів, 

забезпечивши їх відповідним обладнанням та інвентарем. 

                                                    загальноосвітні школи 

Великолучківської сільської ради 

спільно з виконком                                                          

Великолучківської    сільської ради 

протягом періоду реалізації Програми 

 

Сільський голова                                                                 В.Коштура  


	Р І Ш Е Н Н Я

