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 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Двадцять сьомої сесії 

 

27.04.2017 р.                                      Летичів                                                    № 7 
 

 

Про внесення змін до Цільової Програми 

розвитку фізичної культури і спорту на 

2017-2021 роки 

 

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію про внесення 

змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки, 

Летичівська селищна рада   

 

В И Р І Ш И Л А: 

     1. Внести зміни до Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 

роки: 

     1.1. Передбачити 300 тис. грн., в тому числі 40 тис. грн. у 2017 році, на 

підтримку у підготовці та участі футбольних та волейбольних команд, які 

представляють Летичівську громаду в обласних та Всеукраїнських змаганнях 

(придбання спортивного інвентарю, забезпечення відрядження спортсменів тощо). 

1.2. Передбачити 200 тис. грн., в тому числі 20 тис. грн. у 2017 році, на 

підтримку сільських волейбольних та футбольних команд Летичівської громади 

(придбання спортивного інвентарю, забезпечення участі у змаганнях, що 

проводяться на рівні громади тощо). 

1.3. Внести зміни в додатки 1, 2, 3 до Програми, передбачивши обсяг 

фінансових ресурсів, необхідних для її реалізації, в сумі 1039 тис. грн. 

      2. Виконання даного рішення покласти на начальника відділу освіти, молоді та 

спорту Летичівської селищної ради та довести до відома виконавців Програми. 

      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, фізкультури і 

спорту (голова комісії Варченко М.Л.). 

 

 

Селищний голова                                                             І. Тисячний 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням 19 сесії VII скликання   
Летичівської селищної ради 
від 18.11.2016 року № 21 

 

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 

розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки 

 

І. Характеристика стану сфери фізичної культури і спорту 

           Протягом останнього року реалізація політики у сфері фізичної культури та 

спорту обумовила в Летичівській селищній об’єднаній територіальній громаді 

певні позитивні зміни. Зросла кількість громадських організацій фізкультурно-

спортивної спрямованості, впроваджено ефективну систему проведення 

спортивних заходів, передусім комплексних багатоступеневих змагань, 

активізувалася робота у напрямку залучення молоді до здорового способу життя.  

         Проте досягнутий рівень розвитку фізичної культури та спорту в громаді не 

забезпечує оптимальної рухової активності кожного мешканця протягом усього 

життя, не сприяє поліпшенню здоров’я, профілактиці захворювань та фізичній 

реабілітації. 

         Світовий досвід свідчить, що рухова активність людини протягом життя 

сприяє профілактиці захворювань та зміцненню здоров’я. За інтегральним 

показником здоров’я населення, яким є середня очікувана тривалість життя 

людини, Україна посідає одне з останніх місць у Європі. 

         Особливе занепокоєння викликає погіршення здоров’я дітей та підлітків. Як і 

раніше, значна кількість з-поміж них має суттєві відхилення у фізичному розвитку 

та стані здоров’я. У підростаючого покоління різко прогресують хронічні 

ревматичні хвороби, хвороби серця, гіпертонія, неврози, артрити, сколіози, 

ожиріння тощо. 

          Залишається низьким рівень фінансування сфери фізичної культури та 

спорту в громаді, не функціонує ефективний механізм об’єднання матеріальних 

ресурсів, організаційних зусиль зацікавлених організацій у динамічному розвитку 

фізичної культури і спорту, його матеріально-технічної бази. 

         Крім того, існуюча система фізкультури і спорту в громаді має інші складні 

проблеми. Вони зумовлені такими факторами, зокрема: 

 низьким рівнем заробітної плати і престижності професій 

спортивного тренера та учителя з фізичної культури; 

 незадовільним станом матеріально-технічної бази, рівнем 

забезпечення населення району фізкультурно-спортивними залами; 

 недосконалістю системи масового залучення дітей до 

початкових занять спортом, відбору найбільш обдарованих та 

удосконаленням їхньої майстерності у різновікових збірних командах 

району, низьким рівнем фінансового та матеріально-технічного 

забезпечення дитячо-юнацького і резервного спорту; 

 низьким рівнем наукового та медичного забезпечення 

розвитку фізичної культури і спорту; 



 недостатньою пропагандою фізичної культури та спорту 

серед широких верств населення, особливо здорового способу життя 

серед дітей і молоді. 

З метою поліпшення умов для занять фізичною культурою і спортом  

відділом освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради розроблено  Цільову 

програму розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки  (далі-Програма). 

                                      

ІІ. Мета Програми 

Метою Програми є створення умов для залучення широких верств населення 

до масового спорту, популяризація здорового способу життя та максимальна 

реалізація здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, 

спорті вищих досягнень та виховання її в дусі олімпійських традицій. 

 

      ІІІ. Шляхи і способи розв’язання проблеми  

Реалізація Програми здійснюватиметься шляхом: 

 збільшення обсягів рухової активності та виховання 

здорової дитини в навчальних закладах усіх рівнів із широким 

залученням до цих процесів батьків;    

 створення умов для регулярної рухової активності різних 

верств населення з урахуванням інтересів, побажань, здібностей та 

індивідуальних особливостей кожного; 

 удосконалення процесу відбору обдарованих дітей, які 

мають високий рівень підготовленості та здатні під час навчально-

тренувальних занять витримувати значні фізичні навантаження; 

 підтримки закладів фізичної культури та спорту, зокрема 

дитячо-юнацької спортивної школи; 

 взаємодії з громадськими організаціями фізкультурно-

спортивної спрямованості та іншими суб’єктами сфери фізичної 

культури і спорту; 

 врегулювання системи розвитку матеріально-технічної 

бази закладів фізичної культури та спорту, зокрема дитячо-юнацької 

спортивної школи і загальноосвітніх навчальних закладів; 

 будівництва спортивних споруд або реконструкція та 

модернізація діючих багатофункціональних майданчиків; 

 облаштування пішохідних доріжок, рекреаційних зон, 

парків відпочинку, спортивних споруд та інших місць для активного 

дозвілля населення; 

 популяризації здорового способу життя та подолання 

стану суспільної байдужості до здоров’я нації, у тому числі за рахунок 

широкого впровадження соціальної реклами різних аспектів здорового 

способу життя в усіх засобах масової інформації та  заборони усіх 

прямих та прихованих видів реклами, алкоголю, тютюну тощо; 

 удосконалення системи відзначення та заохочення 

спортсменів, тренерів, ветеранів фізичної культури та спорту; 



 удосконалення механізму розрахунку видатків при 

визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів на фізичну культуру та 

спорт.   

                            

ІV. Завдання і заходи Програми 

        Завдання і заходи Програми спрямовано на створення умов: 

 фізичного виховання і спорту в усіх типах навчальних 

закладів, за місцем роботи, проживання та у місцях масового 

відпочинку населення, установах та організаціях громади; 

 підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного 

спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та ветеранів; 

 забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських видів 

спорту, видів спорту інвалідів та видів спорту, не включених до 

програм параолімпійських і дефлімпійських ігор, у яких беруть участь 

інваліди та ветерани. 

 

V. Фінансове забезпечення виконання Програми 

Програма фінансується за рахунок коштів селищного бюджету, а також 

інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. 

                 

VІ. Очікувані результати виконання Програми 

          Виконання Програми дасть можливість: 

 збільшити обсяг рухової активності учнівської молоді до 8-

12 год. на тиждень; 

 підвищити рівень залучення до змістовного дозвілля та 

відпочинку населення, насамперед молоді із щорічним збільшенням до 

1-2% рівня охоплення населення руховою активністю в обсязі 30 хв. 

щоденно; 

 створити цивілізовані умови для соціальної адаптації та 

реабілітації інвалідів і осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

 

 

VІІ. ЗАХОДИ 

щодо реалізації Програми 

 

І. Забезпечення розвитку дитячого, дитячо-юнацького та 

 резервного спорту. 

 1. Сприяти діяльності закладів фізичної культури і спорту, що забезпечують 

розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту. 

                                                                           Відділ освіти, молоді та спорту  

                                                                           Летичівської селищної ради 

 

    2. Сприяти модернізації та зміцненню матеріально-технічної бази Летичівської 

дитячо-юнацької спортивної школи Летичівської селищної ради, забезпечення їх 

необхідним обладнанням та інвентарем. 

                                                                           Відділ освіти, молоді та спорту  



                                                                           Летичівської селищної ради 

 

   3. Сприяти оновленню спортивного обладнання та інвентарю в загальноосвітніх 

навчальних закладах. 

                                                                           Відділ освіти, молоді та спорту  

                                                                           Летичівської селищної ради 

 

    4. Створювати місця для навчання плаванню та забезпечення їх необхідним 

інвентарем. 

                                                                           Відділ освіти, молоді та спорту  

                                                                           Летичівської селищної ради, 

                                                                            громадські організації  

                                                                            фізкультурно-спортивної  

                                                                            спрямованості                                                                                       

      

     5. Cприяти створенню належних умов для роботи тренерів та учителів фізичної 

культури з дітьми-інвалідами – учнями навчальних та позашкільних закладів усіх 

форм власності. 

                                                                             Відділ освіти, молоді та спорту                

                                                                            Летичівської селищної ради, 

                                                                            Центр первинної медико-санітарної  

                                                                            допомоги Летичівської селищної        

                                                                            ради,  громадські організації         

                                                                            фізкультурно - спортивної  

                                                                            спрямованості 

                                                                                         

ІІ. Спорт для всіх за місцем проживання та у місцях  

масового відпочинку населення. 

1. Залучати працюючих осіб підприємств, установ та організацій різних 

організаційно-правових форм власності, а також організацій, установ 

агропромислового комплексу та сільських населених пунктів до занять 

фізичною культурою та спортом.  

                                                                           Відділ освіти, молоді та спорту  

                                                                           Летичівської селищної ради, 

                                                                           громадські організації  

                                                                           фізкультурно-спортивної  

                                                                           спрямованості.                                                                                       

 

2. Проводити масові фізкультурно-спортивні заходи серед посадових 

осіб органів  місцевого самоврядування, депутатів селищної ради.  

                                                                           Відділ освіти, молоді та спорту  

                                                                           Летичівської селищної ради, 

                                                                           громадські організації  

                                                                           фізкультурно-спортивної  

                                                                           спрямованості 

 



3. Сприяти створенню на території Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади шахового клубу. 

                                                                          Відділ освіти, молоді та спорту 

                                                                          Летичівської селищної ради, 

                                                                          громадські організації 

                                                                          фізкультурно-спортивної  

                                                                          спрямованості 

 

4. Сприяти  створенню на території Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади  клубу для заняття боксом. 

                                                                          Відділ освіти, молоді та спорту 

                                                                          Летичівської селищної ради, 

                                                                          громадські організації 

                                                                          фізкультурно-спортивної  

                                                                          спрямованості 

 

ІІІ. Забезпечення розвитку спорту вищих досягнень, спорту ветеранів та 

інвалідів. 

1. Проводити  спортивні змагання з визнаних у державі 

олімпійських  та  неолімпійських видів спорту серед спортсменів різних 

вікових груп (чемпіонати, кубки, першості громади, турніри, матчеві 

зустрічі, юнацькі спортивні ігри, ігри серед ветеранів спорту та інші 

заходи). 

                                                                           Відділ освіти, молоді та спорту  

                                                                           Летичівської селищної ради, 

                                                                           громадські організації  

                                                                           фізкультурно-спортивної  

                                                                 спрямованості 

          

2. Проводити спортивні змагання з видів спорту для інвалідів  

відповідних нозологій (чемпіонати, кубки, спартакіади, турніри, матчеві зустрічі, 

спартакіади  «Повір в себе» та інші заходи). 

                                                                           Відділ освіти, молоді та спорту  

                                                                           Летичівської селищної ради, 

                                                                           громадські організації  

                                                                           фізкультурно-спортивної  

                                                                 спрямованості 

          

    ІV.  Покращення організаційного, кадрового, матеріально-технічного, 

фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного 

забезпечення сфери фізичної культури і спорту. 

      1. Сприяти підвищенню кваліфікації кадрів,  проведенню атестації фахівців у 

сфері  фізичної культури та спорту. 

                                                                 Відділ освіти, молоді та спорту  

                                                                   Летичівської селищної ради     

 



2. Організовувати та проводити тематичні семінари для спеціалістів, 

працівників сфери  фізичної культури та спорту, тренерів, спортсменів. 

                                                                Відділ освіти, молоді та спорту  

                                                                Летичівської селищної ради      

                            

       3. Проводити роботу щодо введення посад інструкторів з фізкультури на 

підприємствах, установах та організаціях громади. 

                                                               Відділ освіти, молоді та спорту  

                                                               Летичівської селищної ради 

 

       4. Спільно з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної 

спрямованості проводити роботу щодо залучення інвестицій на розвиток фізичної 

культури і спорту, відповідно до чинного законодавства України. 

                                                                Відділ освіти, молоді та спорту  

                                                               Летичівської селищної ради 

 

       5. Надавати організаційну, фінансову допомогу та сприяти різним 

організаціям, установам у проведенні на території громади спортивних змагань, та 

участі спортсменів з олімпійських та неолімпійських видів спорту в обласних, 

всеукраїнських, міжнародних спортивних  змаганнях. 

                                                                           Відділ освіти, молоді та спорту  

                                                                           Летичівської селищної ради, 

                                                                           громадські організації  

                                                                           фізкультурно-спортивної  

                                                                 спрямованості 

         

        6. Здійснювати модернізацію, реконструкцію та капітальний ремонт 

спортивних споруд, які розташовані на території Летичівської селищної 

об’єднаної територіальної громади. 

                                                                           Відділ освіти, молоді та спорту  

                                                                           Летичівської селищної ради, 

                                                                           громадські організації  

                                                                           фізкультурно-спортивної  

                                                                 спрямованості 

 

           7.  Здійснювати будівництво нових спортивних споруд, у т.ч. плавальних 

басейнів, багатофункціональних ігрових майданчиків, майданчиків з тренажерним 

обладнанням, будівництво спортивних парків, рекреаційних,  пішохідних та  

велосипедних доріжок у місцях проживання та масового      відпочинку населення, 

облаштування пунктів прокату спортивного інвентарю у місцях відпочинку 

громадян. 

                                                                           Відділ освіти, молоді та спорту  

                                                                           Летичівської селищної ради, 

                                                                            громадські організації  

                                                                           фізкультурно-спортивної  

                                                                 спрямованості 

 



          8. Провести реконструкцію трибун стадіону «Колос» та облаштувати на 

території стадіону  бігові доріжки, спортивні майданчики. 

                                                                           Відділ освіти, молоді та спорту  

                                                                           Летичівської селищної ради, 

                                                                           громадські організації  

                                                                           фізкультурно-спортивної  

                                                                 спрямованості 

 

          9. Здійснювати роботу у напрямку розвитку пішохідного туризму на 

території Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади, зокрема 

забезпеченість команди туристичним спорядженням та необхідним спортивним 

інвентарем для тренувань та виступу на змаганнях з даного виду спорту. 

                                                                           Відділ освіти, молоді та спорту  

                                                                           Летичівської селищної ради, 

                                                                            громадські організації  

                                                                            фізкультурно-спортивної  

                                                                 спрямованості 

            

          10. Залучати видатних вітчизняних спортсменів, спортсменів-інвалідів, 

ветеранів спорту, громадські благодійні організації, громадські молодіжні 

організації, роботодавців, державних та громадських діячів, митців до участі у 

масових фізкультурно-спортивних заходах. 

                                                                           Відділ освіти, молоді та спорту  

                                                                           Летичівської селищної ради, 

                                                                           громадські організації  

                                                                           фізкультурно-спортивної  

                                                                 спрямованості 

 

         11.  Приймати участь у заходах Національного олімпійського комітету 

України, його осередків та забезпечувати участь фахівців сфери фізичної культури 

та спорту у обласних, Всеукраїнських семінарах по підготовці спортсменів 

високого класу, організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів. 

                                                                           Відділ освіти, молоді та спорту  

                                                                           Летичівської селищної ради, 

                                                                           громадські організації  

                                                                           фізкультурно-спортивної  

                                                                 спрямованості 

 

          12. Приймати участь у заходах паралімпійського комітету України, комітету 

глухих, інших  організацій фізкультурно-спортивної спрямованості з метою 

обміну досвідом стосовно розвитку параолімпійського та дефлімпійського руху в 

Україні. 

                                                                           Відділ освіти, молоді та спорту  

                                                                           Летичівської селищної ради, 

                                                                           громадські організації  

                                                                           фізкультурно-спортивної  



                                                                 спрямованості 

 

          13. Удосконалити систему заохочення через проведення різноманітних 

урочистих спортивних заходів з метою нагородження спортивних команд, кращих 

спортсменів, тренерів, фахівців фізичної культури та спорту, ветеранів спорту, 

переможців та призерів змагань, фестивалів, спортивних ігор, цінними 

подарунками, кубками, медалями, дипломами, грамотами, почесними грамотами, 

подяками, грошовими преміями. 

                                                                           Відділ освіти, молоді та спорту  

                                                                           Летичівської селищної ради, 

                                                                           громадські організації  

                                                                           фізкультурно-спортивної  

                                                                 спрямованості 

 

         14. Надавати фінансову підтримку у підготовці та участі футбольних, 

волейбольних команд, які  представляють громаду у обласних та Всеукраїнських 

змаганнях за рахунок коштів селищного бюджету (в межах бюджетних 

призначень). 

                                                                             Відділ освіти, молоді та спорту  

                                                                   Летичівської селищної ради 

       

         15. Впроваджувати соціальну рекламу щодо пропаганди засад різних 

аспектів здорового способу життя, підвищення рівня культури харчування, 

небезпеки  активного та пасивного тютюнокуріння, вживання алкоголю та 

наркоманії. 

                                                                          Відділ освіти, молоді та спорту  

                                                                          Летичівської селищної ради, 

                                                                          громадські організації  

                                                                          фізкультурно-спортивної  

                                                                спрямованості 

       

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 

ПАСПОРТ 

 

Цільової Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки 

 

1. Ініціатор розроблення програми Відділ освіти, молоді та спорту 

Летичівської селищної ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 

влади про розроблення програми 

 

3. Розробник програми Відділ освіти, молоді та спорту 

Летичівської селищної ради 

4. Співрозробники Програми  

5. Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ освіти, молоді та спорту 

Летичівської селищної ради 

6. Учасники програми Громадські організації 

фізкультурно-спортивної 

спрямованості, Летичівський 

центр ПМСД 

7. Термін реалізації програми 2017-2021 роки 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми 

Селищний бюджет Летичівської 

селищної ради 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього, 

1039 тис. грн. 

 в тому числі: 2017 2018 2019 2020  2021 

9.1. коштів місцевого бюджету 144 

тис. 

грн. 

176 

тис. 

грн. 

208 

тис. 

грн. 

240 

тис. 

грн. 

271  

тис. 

грн. 

9.2. коштів інших джерел      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 
 

 

Ресурсне забезпечення  

Цільової Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки 

 

 

Етапи виконання Програми 

тис. грн. 
Показники витрат: 

 

 

I II III IV V Всього 

2017 2018 2019 2020 2021 

Селищний бюджет 
144 176 208 240 271 1039 

Кошти небюджетних джерел 0 0 0 0 0 0 

РАЗОМ 144 176 208 240 271 1039 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

Напрями діяльності та заходи  

Цільової Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки 

 
Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(вартість у тому числі), тис. грн. 

Очікувані 

результати 

2017 2018 

 

2019 2020 2021 

Спорт для всіх 

за місцем 

проживання та у 

місцях масового 

відпочинку 

населення, 

розвиток спорту 

вищих 

досягнень, 

спорту ветеранів 

та інвалідів 

Проведення на території 

Летичівської селищної 

об’єднаної територіальної 

громади масових 

фізкультурно-спортивних 

заходів, спортивних змагань 

з визнаних у державі 

олімпійських та  

неолімпійських видів спорту 

та забезпечення  участі 

спортсменів громади у 

заходах обласного та 

Всеукраїнського рівня. 

2017-2021 Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Летичівської 

селищної ради, 

громадські 

організації 

фізкультурно-

спортивної 

спрямованості 

Селищни

й бюджет 

 

 

79 

 

 

 

90 

 

 

 

101 

 

 

 

112 

 

 

 

122 

 

 

 

Пропаганда та 

залучення 

широких верств 

населення до 

здорового 

способу життя та 

до участі у 

масових 

фізкультурно-

спортивних 

заходах. 



Запровадження системи 

заохочення через проведення 

різноманітних урочистих 

спортивних заходів з метою 

нагородження спортивних 

команд, кращих спортсменів, 

тренерів, фахівців фізичної 

культури і спорту, ветеранів 

спорту, переможців та 

призерів змагань, 

фестивалів, спортивних ігор 

цінними подарунками, 

кубками, медалями, 

дипломами, грамотами, 

почесними грамотами, 

подяками, грошовими 

преміями 

2017-2021 Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Летичівської 

селищної ради, 

громадські 

організації 

фізкультурно-

спортивної 

спрямованості 

Селищни

й бюджет 

5 6 7 8 9 Відбір найбільш 

обдарованих  

спортсменів та 

удосконалення 

їхньої 

майстерності 

Підтримка у підготовці та 

участі футбольних та 

волейбольних команд, які 

представляють Летичівську 

громаду в обласних та 

Всеукраїнських змаганнях  

(придбання спортивного 

інвентарю, забезпечення 

відрядження спортсменів 

тощо) 

2017-2021 Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Летичівської 

селищної ради, 

громадські 

організації 

фізкультурно-

спортивної 

спрямованості 

Селищни

й бюджет 

40 50 60 70 80 Підтримка 

розвитку футболу 

та волейболу у 

Летичівській 

громаді 



Підтримка сільських 

волейбольних та футбольних 

команд Летичівської 

громади (придбання 

спортивного інвентарю, 

забезпечення участі у 

змаганнях, що проводяться 

на рівні громади тощо) 

2017-2021 Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Летичівської 

селищної ради, 

громадські 

організації 

фізкультурно-

спортивної 

спрямованості 

Селищни

й бюджет 

20 30 40 50 60 Підтримка 

сільських 

спортсменів 

Летичівської 

громади 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


