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Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Районну Програму розвитку фізичної культури і спорту на 2012 – 2016
роки затвердити (додається).
2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання заходів з
реалізації Програми.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Ляшка М.М. та постійну
комісію районної ради з питань освіти, культури, спорту та проблем молоді
(Гладун О.В.).

Голова ради

А.А.Бігарі

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
від« 30 »__12__2011р. № 147

РАЙОННА ПРОГРАМА
розвитку фізичної культури і спорту на 2012 – 2016 роки
1. Загальні положення
Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2012–2016 роки (далі –
Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про фізичну культуру і
спорт», «Про місцеві державні адміністрації», на виконання Указів Президента
України від 21 липня 2008 року № 640/2008 «Про пріоритети розвитку фізичної
культури і спорту в Україні» та від 23 червня 2009 року № 478/2009 «Про деякі
заходи щодо вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у
навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні»,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 828-р
«Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми
розвитку фізичної культури і спорту на 2012–2016 роки», рішення
Закарпатської обласної ради від 13 грудня 2011 року № 210 «Про обласну
Програму розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки»,
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від
12.12.11 № 798 «Про обласну Програму розвитку фізичної культури і спорту на
2012-2016 роки».
2. Основні завдання і мета Програми
Основними завданнями Програми є створення та вдосконалення
необхідних умов для подальшого розвитку фізичної культури і спорту в районі
з метою:
зміцнення здоров’я населення, підвищення продуктивності навчання і праці
засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту;
створення умов для розвитку регулярної рухової активності різних верств
населення для зміцнення здоров'я, сприяння підвищенню фізичної підготовки
населення всіх вікових категорій, організації змістовного дозвілля,
профілактики правопорушень, шкідливих звичок тощо;
розвитку різних видів спорту, вдосконалення системи підготовки
спортивного резерву, збірних команд району та кандидатів до обласних,
національних збірних команд; забезпечення пріоритетного розвитку традиційних
для району видів спорту;
збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, вдосконалення всіх
напрямів забезпечення фізкультурно-спортивної діяльності;
сприяння соціально-економічному розвитку, утвердженню авторитету
району в області, Україні та за її межами.
3. Головні напрями реалізації Програми
Головними напрямами реалізації Програми є:
фізичне виховання та проведення фізкультурно-оздоровчої і спортивномасової роботи в навчально-виховній сфері;
масовий спорт за місцем проживання та в місцях відпочинку громадян;
проведення фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення;

фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність у виробничій сфері;
реабілітаційна, фізкультурно-оздоровча та спортивна робота серед інвалідів;
сприяння діяльності фізкультурних та спортивних організацій будь-яких
форм власності;
розвиток олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та неолімпійських
видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного
спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та спорту ветеранів;
поліпшення нормативно-правового, організаційного, кадрового, матеріальнотехнічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного
забезпечення, відновлення існуючих та створення нових об’єктів фізкультурноспортивної, матеріально-технічної та тренувальної бази в районі, забезпечення
розвитку її інфраструктурної будови;
здійснення міжнародних зв’язків.
4. Фінансове забезпечення виконання Програми
Фінансування виконання заходів Програми здійснюватиметься за рахунок
коштів районного бюджету та залучення інших джерел, не заборонених
законодавством.
Фінансування виконання заходів Програми буде здійснюватися у межах
коштів, що передбачатимуться у відповідних бюджетах на заходи та програми
розвитку фізичної культури і спорту, а також із залученням інших джерел.
Обсяги бюджетних асигнувань визначаються, виходячи з необхідності
забезпечення виконання пріоритетних заходів Програми з урахуванням
фінансових можливостей відповідних бюджетів.
5. Очікувані результати реалізації Програми
Виконання Програми дасть можливість:
збільшити чисельність населення, залученого до фізкультурно-оздоровчої та
спортивно-масової діяльності;
зменшити середню кількість днів тимчасової непрацездатності населення
через хворобу;
поліпшити стан фізичної культури та фізичного виховання у закладах освіти;
поліпшити рівень фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у
соціально-побутовій сфері, серед сільського населення, ветеранів, людей з
особливими потребами;
підвищити рівень та якість забезпечення населення спортивними спорудами;
збільшити охоплення школярів заняттями у спортивних школах,
удосконалити підготовку спортивного резерву та спортсменів вищих розрядів,
поліпшити результати виступів членів збірних команд району у обласних,
всеукраїнських та міжнародних змаганнях;
удосконалити систему підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, їх
працевлаштування;
збільшити фінансування галузі з бюджетів, а також з розрахунку на одну
особу.
6. Управління реалізацією Програми

Організація і контроль за реалізацією Програми здійснює відділ у справах
сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації, та щороку звітує про стан
виконання Програми районній державній адміністрації, районній раді.
Відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації, відомства,
організації, установи, виконкоми місцевих рад району, які забезпечують
виконання Програми, щороку до 10 грудня подають відповідну інформацію про
хід реалізації Програми райдержадміністрації.
Відділу у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації після
наступного узагальнення інформувати управління у справах молоді та спорту
облдержадміністрації про хід виконання Програми щороку до 15 грудня,
починаючи з 2012 року.
З метою забезпечення моніторингу і оцінки стану виконання Програми в
установленому порядку утворюється координаційна рада з числа представників
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості тощо.
Внесення змін та доповнень до Програми здійснюється у встановленому
порядку.

7. Заходи щодо реалізації Програми у сферах галузі
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7.1. Фізичне виховання і проведення фізкультурно – оздоровчої та спортивно – масової роботи в навчально – виховній сфері
Проводити навчальну та позакласну Відділ
освіти
2012
фізкультурно – оздоровчу і спортивну райдержадміністрації
роботу,
орієнтовану
на
створення
2016
фізкультурно – оздоровчих та спортивних
клубів, спеціалізованих спортивних класів,
груп у навчальних закладах
Надавати
підтримку
учнівським
і Відділи
2012
студентським спілкам фізкультурно – райдержадміністрації:
спортивної спрямованості для здійснення освіти, у справах сім’ї,
2016
заходів із розвитку фізичної культури і молоді та спорту
спорту у навчальних закладах
Забезпечувати проведення у навчально – Відділи
2012
40
2
2
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4
5
5
6
виховних
закладах
системи райдержадміністрації:
багатоступеневих спортивно – масових освіти, у справах сім’ї,
2016
заходів, починаючи з низових ланок
молоді та спорту
Залучати до занять фізичною культурою і
спортом на пільгових умовах дітей – сиріт,
дітей – інвалідів, дітей із малозабезпечених
і багатодітних сімей
Здійснити
поетапні
заходи
щодо
забезпечення загально – освітніх шкіл

Відділи
райдержадміністрації:
освіти, у справах сім’ї,
молоді та спорту
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7.2. Масовий спорт за місцем проживання та у місцях відпочинку громадян
Здійснити
необхідні
заходи
щодо Відділи
2012
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забезпечення
умов
для
організації райдержадміністрації:
навчання плаванню у місцях масового освіти, у справах сім'ї, 2016
відпочинку населення та в оздоровчих молоді та спорту,
таборах
виконкоми селищної,
сільських рад району
Сприяти
створенню
із
залученням Відділи
2012
1500
50 150 50 200 50
інвесторів мережі сучасних центрів та райдержадміністрації:
клубів
фізкультурно
–
спортивної у справах сім'ї, молоді 2016
спрямованості різних організаційно – та спорту, освіти,
правових форм за місцем проживання та у виконкоми селищної,
місцях масового відпочинку населення
сільських рад району
Продовжити
роботу
з
проведення Відділ у справах сім'ї,
2012
фізкультурно
–
оздоровчих
та молоді та спорту
реабілітаційних заходів на базі санаторно – райдержадміністрації
2016
курортних закладів усіх форм власності спільно з
для різних груп населення
адміністрацією УСБ
„Закарпаття”
(за згодою)
Створити умови для підвищення фізичної Відділ у справах сім'ї,
2012
12,5
1,5
2
2,5
підготовленості призовної молоді для молоді та спорту
проходження служби у Збройних силах райдержадміністрації
2016
України, інших військових формуваннях та спільно з
проводити районні і приймати участь у військкоматом
обласних спартакіадах допризовної молоді (за згодою)
Надавати практичну допомогу керівникам Відділи
2012
підприємств,
установ,
організацій райдержадміністрації:
незалежно від форми власності у створенні у
справах
сім’ї, 2016
умов для відпочинку і відновлення молоді та спорту,
здоров’я
працюючих,
проведенні культури і туризму,
реабілітаційних і професійно – прикладних ЦРЛ
спільно
з
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у
режимі
робочого
дня,
фізкультурно – оздоровчих і спортивних
занять, у тому числі з туризму
Включати
питання
оздоровлення
працівників та членів їх сімей засобами
фізичної культури, спорту і туризму до
планів соціально – економічного розвитку,
цільових,
комплексних
програм.
Рекомендувати
трудовим
колективам
включати такі питання до колективних
договорів

12.

Забезпечити
подальше
охоплення
працівників різних галузей масовим
спортом шляхом проведення районних та
участю у обласних галузевих спартакіадах

13.

Створювати та розширювати за рахунок
кооперованих коштів на спортивних
спорудах за місцем проживання населення
мережу груп фізкультурно – оздоровчої
спрямованості для різних вікових груп

профспілковими
організаціями
Відділи
райдержадміністрації:
у справах сім'ї, молоді
та спорту; охорони
здоров’я, культури і
туризму спільно з
виконкоми селищної,
сільських рад району,
профспілковими
організаціями,
фізкультурноспортивними
товариствами
(за
згодою)
Відділ у справах сім'ї,
молоді та спорту
райдержадміністрації
спільно з виконкоми
селищної, сільських
рад району,
профспілковими
організаціями,
фізкультурноспортивними
товариствами (за
згодою)
Відділ у справах сім'ї,
молоді та спорту
райдержадміністрації
спільно з виконкоми
селищної, сільських
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Створювати на спортивних спорудах
реабілітаційно – відновлювальні центри,
тренажерні зали, консультативні пункти з
питань фізкультурно - оздоровчої роботи

15.

Забезпечувати надання фізкультурно –
2012
спортивних послуг на пільгових умовах,
відвідування спортивно – видовищних
2016
заходів інвалідами, пенсіонерами, дітьми із
малозабезпечених сімей, вихованцями
дитячих будинків, дошкільних виховних
закладів, учнями, дітьми - сиротами
7.3. Проведення фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення
Сприяти утворенню, функціонуванню та Управління
розширенню
мережі
фізкультурно- агропромислового
спортивних клубів різних організаційно- розвитку
правових форм власності у сільських райдержадміністрації,
населених пунктах, а також галузях відділ у справах сім'ї,
агропромислового комплексу
молоді
та
спорту
райдержадміністрації,
виконкоми
селищної,
сільських рад району
спільно з районним
осередком
фізкультурноспортивного товариства
„Колос” (за згодою)
Забезпечити розширення мережі дитячо- Відділи
юнацьких спортивних шкіл або філій у райдержадміністрації:
сільській місцевості
освіти, у справах сім'ї,
молоді
та
спорту,

16.

17.

Відділ у справах сім’ї,
молоді та спорту
райдержадміністрації,
адміністрації
спортивних споруд
( за належністю )
Відділи
райдержадміністрації:
освіти, у справах сім'ї,
молоді та спорту,
виконкоми селищної,
сільських рад району

2012
2016

18.

Опрацювати
можливість
створення
районного центру підготовки сільських
спортсменів з різних видів спорту,
передбачивши у тому числі будівництво
навчально-тренувальної бази

19.

Забезпечити
проведення
щорічних
багатоступеневих районних сільських
спортивних ігор, інших комплексних
спартакіад,
фестивалів серед різних
категорій і вікових груп сільського
населення,
огляду-конкурсу
„Краще
спортивне село”

виконкоми
селищної,
сільських рад району
спільно з фізкультурноспортивним
товариством „Колос” (за
згодою)
Управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації,
відділ у справах сім'ї,
молоді
та
спорту
райдержадміністрації
виконкоми
селищної,
сільських рад району
спільно з районним
осередком
фізкультурноспортивного товариства
«Колос» (за згодою)
Управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації,
відділ у справах сім'ї,
молоді
та
спорту
райдержадміністрації
виконкоми
селищної,
сільських рад району
спільно з районним
осередком
фізкультурноспортивного товариства
«Колос» (за згодою)

20.

21.

22.

23.

24.

Під час складання проектів відповідних
бюджетів передбачати кошти на дольове
фінансування районної ради фізкультурноспортивного
товариства
„Колос”,
фізкультурно-оздоровчих та спортивних
заходів серед сільського населення

Управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації,
відділ у справах сім'ї,
молоді
та
спорту
райдержадміністрації
виконкоми
селищної,
сільських рад району
спільно з районним
осередком
фізкультурноспортивного товариства
«Колос» (за згодою)
7.4. Фізкультурно – оздоровча та спортивна діяльність у виробничій сфері
Сприяти введенню до штатних розписів Відділ у справах сім’ї,
2012
суб’єктів господарювання усіх форм молоді
та
спорту
власності посади інструктора з фізичної райдержадміністрації
2016
культури
Передбачати у проектах районного Фінансове управління,
2012
бюджету
фінансову
допомогу відділ у справах сім’ї,
фізкультурно – спортивному товариству молоді
та
спорту 2016
„Україна” та „Спартак” для розвитку райдержадміністрації
фізичної культури та масового спорту у
виробничій сфері
7.5. Реабілітаційна, фізкультурно – оздоровча та спортивна робота серед інвалідів
Сприяти формуванню та діяльності мережі Відділ у справах сім’ї,
2012
спортивних клубів різних організаційно – молоді та спорту
правових форм власності для інвалідів
райдержадміністрації
2016
Сприяти наданню на пільгових умовах Відділ у справах сім’ї,
2012
спортивних споруд незалежно від форми молоді
та
спорту
власності для фізкультурно – оздоровчої та райдержадміністрації
2016
реабілітаційної роботи серед інвалідів, спільно з обласним
обладнанню цих споруд спеціальним центром із фізичної

25.

26.

27.

28.

29.

30.

інвентарем та забезпечити доступ до них
осіб
з
обмеженими
фізичними
можливостями
Передбачати щорічно у районному
бюджеті необхідні видатки для фінансової
допомоги районному осередку обласного
центру „Інваспорт”, а також громадських
організацій інвалідів, в т. ч. СОК «Берег»
та ін.
Удосконалити систему медичного догляду
та диспансерного обліку спортсменів –
інвалідів. Створити у ЦРЛ відповідний
кабінет
лікувальної
фізкультури
і
спортивної медицини
Вирішувати питання про підготовку та
направлення до навчальних закладів з
фізичної культури і спорту спортсменів –
інвалідів

культури
і
спорту
інвалідів „Інваспорт”
Відділ у справах сім’ї,
молоді
та
спорту
райдержадміністрації

2012
2016

Відділ охорони здоров'я
райдержадміністрації,
центральна
районна
лікарня

2012
2016

Відділ у справах сім’ї,
молоді
та
спорту
райдержадміністрації

2012
2016

250

10

20

15

25

20

30

25

35

30

7.6. Розвиток олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та неолімпійських видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо –
юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та спорту ветеранів
Запроваджувати
інноваційні
форми Відділи
2012
співпраці дошкільних та загально – райдержадміністрації:
освітніх навчальних закладів з дитячо – освіти, у справах сім’ї, 2016
юнацькими спортивними школами з метою молоді та спорту
навчання дітей основним елементам
пріоритетних у районі видів спорту та
відбору найбільш обдарованих дітей
Сприяти відкриттю нових відділень дитячо Відділи
2012
– юнацької спортивної школи
райдержадміністрації:
освіти, у справах сім’ї,
2016
молоді та спорту
Забезпечити
проведення
на
базі Відділи
2012
оздоровчих таборів спеціалізованих змін райдержадміністрації:
-

40

31.

32.

33.

34.

для учнів дитячо - юнацьких шкіл з метою
продовження навчально – тренувальної
роботи під час шкільних канікул
Здійснювати контроль та моніторинг
діяльності дитячо – юнацьких спортивних
шкіл та вживати заходів щодо підвищення
їх ефективності
Проводити районні спортивні ігри,
комплексні
спартакіади,
чемпіонати,
першості, турніри і змагання
з
олімпійських та неолімпійських видів
спорту серед усіх категорій громадян, в т.
ч. серед дітей, учнівської та студентської
молоді, дорослих громадян, ветеранів,
інвалідів
Забезпечити участь збірних команд району
і окремих спортсменів у заходах обласного
і вищого рівня, в т. ч. літніх і зимових
спортивних
іграх,
комплексних
спартакіадах, чемпіонатах, першостях,
турнірах і змаганнях з олімпійських та
неолімпійських видів спорту серед усіх
категорій громадян, а саме - серед дітей,
учнівської
та
студентської
молоді,
дорослих громадян, ветеранів, інвалідів
Сприяти формуванню та діяльності
системи
спортивних
клубів
різних
організаційних форм, які входять до
складу місцевих та регіональних осередків
всеукраїнських громадських об’єднань з
видів спорту

освіти, у справах сім’ї,
молоді та спорту

2016

Відділи
2012
райдержадміністрації:
освіти, у справах сім’ї,
2016
молоді та спорту
Відділи
2012
райдержадміністрації: у
справах сім'ї, молоді та
2016
спорту,
освіти,
виконкоми
селищної,
сільських рад спільно з
районним
осередком
фізкультурноспортивного товариства
«Колос» (за згодою)
Відділи
2012
райдержадміністрації:
освіти, у справах сім’ї, 2016
молоді та спорту

Відділи
райдержадміністрації:
освіти, у справах сім’ї,
молоді
та
спорту,
виконкоми
селищної,
сільських рад спільно з
районним
осередком

2012
2016

300

10

10

20

20

30

30

40

40

50

50

430

30

30

35

35

40

40

50

50

60

60

35.

36.

37.

фізкультурноспортивного товариства
«Колос» (за згодою)
Здійснювати заходи щодо забезпечення Відділ у справах сім’ї,
спортсменам – членам національних молоді
та
спорту
збірних команд України та їх тренерам райдержадміністрації
належних умов для підготовки до
офіційних
міжнародних
змагань,
Олімпійських,
Паралімпійських,
Дефлімпійських, Всесвітніх ігор та
Універсіад
Щороку проводити районні спортивні ігри Відділ у справах сім’ї,
ветеранів, приймати участь у обласних молоді
та
спорту
зльотах ветеранів спорту
райдержадміністрації
Сприяти
створенню
та
організації Відділ у справах сім’ї,
діяльності
у
районі
ветеранських молоді та спорту
громадських спортивних об’єднань
райдержадміністрації

2012
2016
2012
2016

50

3

3

8. Напрями забезпечення реалізації Програми
38.

Здійснювати добір та направлення на
навчання претендентів у вищі фізкультурні
навчальні заклади та вищу школу тренерів

39.. Здійснювати заходи щодо підготовки
волонтерів у сфері фізичної культури і
спорту
40.

За підсумками проведення інвентаризації
наявних спортивних майданчиків за
місцем проживання та у місцях масового
відпочинку населення затвердити в
установленому порядку та забезпечити
реалізацію програми їх облаштування та
утримання

8.1. Кадрове забезпечення
Відділи
2012
райдержадміністрації:
освіти, у справах сім’ї,
2016
молоді та спорту
Відділи
2012
райдержадміністрації:
освіти, у справах сім’ї,
2016
молоді та спорту
Відділ у справах сім’ї,
2012
молоді та спорту
райдержадміністрації
2016

4

4

5

5

6

6

7

7

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Передбачити у районному бюджеті Відділи
будівництво одного спортивного залу
райдержадміністрації:
освіти, у справах сім’ї,
молоді та спорту
Фінансова
підтримка
діяльності Фінансове управління
громадських
організацій
та
клубів райдержадміністрації,
фізкультурно - спортивної спрямованості, відділ у справах сім’ї,
в т. ч.: СК «Берегвідейк», СОК «Берег», молоді
та
спорту
ДЮФК «Талісман», Берегівська районна райдержадміністрації
федерація футболу, ГО «Спортивний клуб
«Велосипедний спорт в залі»» та інших
Забезпечення екіпірування збірних команд Відділ у справах сім’ї,
району єдиною спортивною формою з молоді
та
спорту
відповідною символікою
райдержадміністрації
Реалізація заходів щодо відзначення Відділ у справах сім’ї,
кращих спортсменів району –переможців, молоді
та
спорту
призерів районних, обласних, державних і райдержадміністрації
міжнародних змагань, їх тренерів
Сприяти залученню спонсорських коштів Управління економіки
та інвестицій у розвиток фізичної культури райдержадміністрації,
та спорту. Розробити та внести пропозиції відділ у справах сім’ї,
щодо
перспективних
інвестиційних молоді
та
спорту
проектів
райдержадміністрації
Здійснювати заходи щодо розширення Відділи райдержадміпереліку та збільшення обсягів надання ністрації:
освіти,
послуг бюджетними установами та культури і туризму, у
закладами фізичної культури та спорту
справах сім’ї, молоді та
спорту

2012
2016
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2500 500

1100

47.

48.

49.

50.

51.

Під час проектування та забудови району,
спорудження промислових підприємств,
навчальних
закладів
усіх
типів
передбачити проектування та будівництво
різних типів спортивних споруд відповідно
до діючих державних будівельних норм у
сфері містобудування та забудови

Відділи райдержадмі- 2012
ністрації: регіонального
розвитку,
містобуду- 2016
вання та архітектури, у
справах сім'ї, молоді та
спорту,
виконкоми
селищної, сільських рад
(за згодою)
8.2. Медичне забезпечення
Здійснювати заходи щодо забезпечення Відділ охорони здоров'я
2012
75
5
діяльності та зміцнення матеріально – райдержадміністрації,
технічної
бази
кабінету
спортивної ЦРЛ
2016
медицини і лікувальної фізкультури при
ЦРЛ
8.3. Інформаційно – пропагандистське забезпечення
Удосконалювати систему інформування Відділ у справах сім’ї,
2012
населення через засоби масової інформації молоді
та
спорту
про позитивний вплив на організм людини райдержадміністрації
2016
оптимальної рухової активності, у тому
числі шляхом проведення соціальної
реклами масового спорту
Створення та комплектування районного Відділ у справах сім’ї,
2012
35
5
музею історії фізичної культури і спорту
молоді
та
спорту
райдержадміністрації
2016
8.4. Здійснення міжнародних спортивних зв’язків
Сприяти здійсненню міжнародних
Відділ у справах сім’ї,
2012
600
30 60
спортивних зв’язків, проведенню турнірів у молоді
та
спорту
районі, участі у змаганнях за межами
райдержадміністрації
2016
України, узагальнювати і поширювати
набутий передовий досвід
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2.

3.

4

5
500

Виготовлення
проектнокошторисної
документації,
реконструкція,
капітальний
ремонт
трибуни,
поточний
ремонт будівель, спортивних
споруд
та
інфраструктури,
будівництво бігової доріжки,
забезпечення
необхідним
інвентарем і обладнанням
проектно- 500
с. В.Береги, Відділ освіти Виготовлення
футбольне
райдержадмі кошторисної
документації,
поле
ністрації
реконструкція,
капітальний
ремонт
трибуни,
поточний
ремонт будівель, спортивних
споруд
та
інфраструктури,
будівництво бігової доріжки,
забезпечення
необхідним
інвентарем і обладнанням
проектно- 2000
с. В.Бийгань Великобийга Виготовлення
спортивний
нська
кошторисної
документації,
зал
сільська рада реконструкція,
капітальний
ремонт,
забезпечення
необхідним
інвентарем
і
обладнанням
Відділ освіти Будівництво
фундаменту, 200
с. Вари
спортивний
райдержадмі огорож,
обладнання,
майданчик зі
ністрації
облаштування
синтетичним

6
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50-
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350

9
50

50
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5.
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майданчик зі
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штучним
покриттям
с. Свобода
спортивний
майданчик зі
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с. Бадалово
спортивний
майданчик зі
штучним
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покриттям
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райдержадмі
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200
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А.О.Браун

Додаток
до Програми
ПАСПОРТ
Програми розвитку фізичної культури і спорту
на 2012 – 2016 роки
Назва програми

„Районна Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2012 – 2016
роки”

Підстава
розроблення
Програми

Закони України „Про фізичну культуру і спорт”, „Про місцеві
державні адміністрації”, Укази Президента України від
21 липня
2008 року № 640/2008 „Про пріоритети розвитку фізичної культури і
спорту в Україні” та від 23 червня 2009 року № 478/2009 „Про деякі
заходи щодо вдосконалення системи фізичного виховання дітей та
молоді у навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в
Україні”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011
року № 828-р „Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової
соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012 – 2016
роки”, розпорядження голови Закарпатської обласної державної
адміністрації від 12.12.11 № 798 „Про обласну Програму розвитку
фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки”

Розробник
Програми
Виконавці
Програми

для

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації.
Управління райдержадміністрації: агропромислового розвитку,
економіки; відділи райдержадміністрації: у справах сім’ї, молоді та
спорту, освіти, охорони здоров’я, культури і туризму; органи місцевого
самоврядування Берегівського району

Мета і основні
завдання
Програми

Основними завданнями Програми є створення та вдосконалення
необхідних умов для подальшого розвитку фізичної культури і спорту в
області з метою:
зміцнення здоров’я населення, підвищення продуктивності навчання і
праці засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту;
створення умов для розвитку регулярної рухової активності різних
верств населення для зміцнення здоров'я, сприяння підвищенню
фізичної підготовки населення всіх вікових категорій, організації
змістовного дозвілля, профілактики правопорушень, шкідливих звичок
тощо;
розвитку різних видів спорту, вдосконалення системи підготовки
спортивного резерву, збірних команд району та кандидатів до збірних
команд області, національних збірних; забезпечення пріоритетного
розвитку традиційних для району видів спорту;
збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, вдосконалення
всіх напрямів забезпечення фізкультурно-спортивної діяльності;
сприяння
соціально-економічному
розвитку,
утвердженню
авторитету району області, Україні та за її межами.

Основні заходи
Програми

Фізичне виховання та проведення фізкультурно-оздоровчої і
спортивно-масової роботи в навчально-виховній сфері;
масовий спорт за місцем проживання та у місцях відпочинку
громадян;
проведення фізкультурно-спортивної роботи серед сільського
населення;
фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність у виробничій сфері;

реабілітаційна, фізкультурно-оздоровча та спортивна робота серед
інвалідів;
сприяння діяльності фізкультурних та спортивних організацій будьяких форм власності;
розвиток олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та
неолімпійських видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячоюнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту
інвалідів та спорту ветеранів;
поліпшення нормативно-правового, організаційного, кадрового,
матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного,
інформаційного забезпечення, відновлення існуючих та утворення нових
об’єктів фізкультурно-спортивної матеріально-технічної та тренувальної
бази в області, забезпечення розвитку її інфраструктурної будови;
здійснення міжнародних зв’язків.
Строки реалізації
Програми
Фінансове
забезпечення
Програми

2012 – 2016 роки.

Прогноз розвитку
галузі фізичної
культури і спорту
у 2012 – 2016 роках
в контексті
соціальноекономічного
розвитку області

Програма передбачає збільшити чисельність населення, залученого до
фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової діяльності;
зменшити середню кількість днів тимчасової непрацездатності
населення через хворобу;
поліпшити стан фізичної культури та фізичного виховання у закладах
освіти;
поліпшити рівень фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової
роботи у соціально-побутовій сфері, серед сільського населення,
ветеранів, людей з особливими потребами;
підвищити рівень та якість забезпечення населення спортивними
спорудами;
збільшити охоплення школярів заняттями у спортивних школах,
удосконалити підготовку спортивного резерву та спортсменів вищих
розрядів, поліпшити результати виступів членів збірних команд району
у обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях;
удосконалити систему підготовки та підвищення кваліфікації
фахівців, їх працевлаштування;
збільшити фінансування галузі з бюджетів, а також з розрахунку на
одну особу.

Керування
Програмою,
моніторинг та
контроль за її
реалізацією

Організацію і контроль за виконанням Програми здійснює відділ у
справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, який щороку
звітує про стан виконання Програми обласній державній адміністрації.
Управління, відомства, організації, установи, місцеві органи виконавчої
влади та органи місцевого самоврядування, які забезпечують виконання
Програми, подають відповідну інформацію про хід реалізації Програми
райдержадміністрації для наступного узагальнення і подання відділом у
справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації управлінню у
справах молоді та спорту облдержадміністрації.
З метою забезпечення моніторингу і оцінки стану виконання Програми
в установленому порядку утворюється координаційна рада з числа
представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, громадських організацій фізкультурно-спортивної
спрямованості.

Фінансування виконання заходів Програми здійснюватиметься у межах
коштів, що передбачатимуться у районному бюджеті на заходи та
програми розвитку фізичної культури і спорту, а також із залученням
інших джерел.

