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Тип програми

Підстава для розробки програми

Програма розвитку
Продовження програмноцільового розвитку фізичної
культури та спорту в Іллінецькій
міській територіальній громаді,
підвищення ефективності
підготовки юних спортсменів до
вищих досягнень, збереження
матеріально-спортивної бази,
фінансово-економічного та
інформаційного забезпечення
сфери.
Конституція України;
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Нормативно-правова база Програми
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Розробник програми
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Відповідальний виконавець
програми
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Учасники програми

Закони України: «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про
освіту», «Про дошкільну освіту»,
«Про повну загальну середню
освіту», «Про позашкільну освіту»;
Укази Президента України,
Постанови Кабінету Міністрів
України з питань освіти, документи
Міністерства освіти і науки
України та інші нормативноправові акти
Управління освіти Іллінецької
міської ради
Управління освіти Іллінецької
міської ради
Управління освіти Іллінецької
міської ради, заклади загальної
середньої освіти, заклади
дошкільної та позашкільної освіти,

громадські організації, батьки.
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Мета Програми
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Завдання Програми

Підвищення
ефективності
реалізації державної політики у
сфері фізичної культури і спорту
Сприяння
фізичному
і
духовному
розвитку
дітей
шкільного
віку
та
молоді,
формування у їх свідомості основ
здорового способу життя та
патріотизму.
Створення
умов
для
задоволення
потреб
кожного
громадянина країни у фізичному
розвитку,
зміцненні
здоров’я
засобами фізичної культури і
спорту.
Розвиток фізичного руху в
Іллінецькій
територіальній
громаді.
Проведення фізкультурнооздоровчої та спортивно-масової
роботи в усіх закладах освіти
Іллінецької
територіальної
громади,
в
Дитячо-юнацькій
спортивній школі, за місцем
проживання.
Інтегрування
ефективних
(інноваційних) форм і методів
фізкультурно-спортивної
діяльності та розвиток видів спорту
з
урахуванням
місцевих
особливостей
і
економічних
факторів.
Реформування організаційних
основ фізкультурно-спортивного
руху, стимулювання роботи дієвої
мережі фізкультурно-спортивних
гуртків, секцій ДЮСШ та по
можливості її розширення.
Збереження
наявної
матеріально-технічної
бази,
поліпшення
умов
її
функціонування.

Підвищення
рівня
нормативно-правового, кадрового,
матеріально-технічного,
фінансового, науково-методичного,
медичного
та
інформаційного
забезпечення розвитку фізкультури
і спорту.
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Терміни реалізації програми

2022-2024 роки
Розробка та реалізація
механізмів залучення додаткових
фінансових та матеріальних
ресурсів (цільових соціальних
проектів, інвестицій, благодійних
внесків тощо);

підвищення ефективності
використання бюджетних та
позабюджетних коштів;
прозорість використання

фінансів у системі освіти міської
об’єднаної територіальної
громади.
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Ресурсне забезпечення Програми
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Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні програми
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Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
програми, всього в тому числі:

12.1 коштів державного бюджету:
коштів інших джерел не
12.2 заборонених чинним
законодавством.
13
Очікувані результати Програми

Місцевий бюджет та інші джерела
фінансування, не заборонені
чинним законодавством.

У межах фінансування

Створити
умови
для
реалізації потенціалу населення,
особливо
дітей
та
молоді,
спрямувавши його на патріотичне,
духовне та фізичне вдосконалення

засобами фізичної культури і
спорту.
Збільшити кількість громадян,
залучених
до
фізкультурнооздоровчої та спортивно-масової
роботи
Збільшити кількість школярів,
що відвідують спортивні секції та
гуртки.
Поліпшити
результати
виступів спортсменів на обласних,
всеукраїнських та міжнародних
змаганнях.
Створити необхідні умови для
фізкультурно-оздоровчої
роботи
серед населення, у тому числі
серед осіб з особливими освітніми
потребами.
Сформувати сучасну систему
підготовки резерву для спортивних
команд.

ІІ. Загальні положення
На сучасному етапі розвитку суспільства фізична культура - це
самостійна і особлива галузь загальної культури, яка спрямована, головним
чином, на зміцнення здоров'я людини, продовження її творчої активності та
життя, а також на зростання і вдосконалення її всебічного і гармонійного
розвитку та використання набутих якостей в суспільній, трудовій та інших
видах діяльності.
Особливе місце займає фізичний розвиток дітей та молоді. Сьогодні
фізична культура у закладі загальної середньої освіти забезпечує сприятливі
умови для розвитку фізичних здібностей, і одночасно духовних і моральних
якостей дитини. Підвищення ефективності системи фізичного виховання стає
передумовою і важливим компонентом гуманітарного виховання,
формування у школярів патріотичних почуттів, фізичного та морального
здоров'я, удосконалення фізичної і психологічної підготовленості до
активного життя і діяльності, особливо в сучасних умовах кризових явищ у
суспільстві.
Реалізація державної політики протягом останніх років сприяла
певному позитивному розвитку сфери фізичної культури і спорту в громаді.
Закладено прогресивні тенденції з окремих напрямів фізкультурнооздоровчої та спортивної діяльності, запроваджено систему проведення
комплексних та багатоступеневих змагань.
Водночас фізична культура та спорт є ефективним та найбільш
економічним засобом профілактики захворюваності, зміцнення генофонду та
розв’язання різних соціальних проблем.
Наявна система фізичного виховання і спорту не в повній мірі
відповідає потребам суспільства.
Повільно впроваджуються новітні технології та наукові досягнення.
Вкрай слабкою є матеріально-технічна база сфери фізичного виховання і
спорту.
За обсягом різних видатків на фізичне виховання і спорт з усіх джерел
фінансування з розрахунком на одну особу Україна в декілька разів
поступається розвинутим країнам. Бюджетне фінансування галузі
залишається обмеженим.
Виходячи із вищезазначеного, виникає гостра необхідність у зміні
програмних підходів та визначення нових, пріоритетних напрямків розвитку
фізичної культури і спорту дітей шкільного віку та молоді, які могли б
забезпечити ефективне функціонування галузі.
ІІ. Мета Програми
Програму розвитку фізичної культури та спорту
в Іллінецькій міській територіальній громаді розроблено з метою:
- підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері
фізичної культури і спорту;
- сприяння фізичному і духовному розвитку дітей шкільного віку та
молоді, формування у їх свідомості основ здорового способу життя та
патріотизму;

- створення умов для задоволення потреб кожного громадянина країни
у фізичному розвитку, зміцненні здоров’я засобами фізичної культури і
спорту;
- розвитку фізичного руху в Іллінецькій територіальній громаді.
ІІІ. Завдання Програми
Основними завданнями Програми є:
- проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в
усіх закладах освіти Іллінецької територіальної громади, в Дитячо-юнацькій
спортивній школі, за місцем проживання;
- інтегрування ефективних (інноваційних) форм і методів фізкультурноспортивної діяльності та розвиток видів спорту з урахуванням місцевих
особливостей і економічних факторів;
- реформування організаційних основ фізкультурно-спортивного руху,
стимулювання роботи дієвої мережі фізкультурно-спортивних гуртків, секцій
ДЮСШ та по можливості її розширення;
- збереження наявної матеріально-технічної бази, поліпшення умов її
функціонування;
- підвищення рівня нормативно-правового, кадрового, матеріальнотехнічного,
фінансового,
науково-методичного,
медичного
та
інформаційного забезпечення розвитку фізкультури і спорту.
V. Реалізація Програми
Програма розвитку фізичної культури та спорту в Іллінецькій міській
територіальній громаді передбачає реалізацію першочергових заходів,
спрямованих на забезпечення підвищення ефективності підготовки юних
спортсменів до вищих досягнень, збереження матеріально-спортивної бази,
фінансово-економічного та інформаційного забезпечення сфери.
V. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів
місцевого бюджету, виходячи з його фінансових можливостей, а також інших
джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.
VІ. Очікувані результати виконання Програми
Виконання заходів, передбачених Програмою розвитку фізичної культури та
спорту в Іллінецькій міській територіальній громаді, дозволить:
- створити умови для реалізації потенціалу населення, особливо дітей
та молоді, спрямувавши його на патріотичне, духовне та фізичне
вдосконалення засобами фізичної культури і спорту;
- збільшити кількість громадян, залучених до фізкультурно-оздоровчої
та спортивно-масової роботи;
- збільшити кількість школярів, що відвідують спортивні секції та
гуртки;
- поліпшити результати виступів спортсменів на обласних,
всеукраїнських та міжнародних змаганнях;
- створити необхідні умови для фізкультурно-оздоровчої роботи серед
населення, у тому числі серед осіб з особливими освітніми потребами;

- сформувати сучасну систему підготовки резерву для спортивних
команд.
VII. Управління та контроль за ходом виконання Програми
Головним виконавцем Програми є Управління освіти Іллінецької міської
ради.
Контроль за її виконанням здійснює постійна комісія Іллінецької міської
ради з питань планування фінансів і бюджету соціально-економічного
розвитку територіальної громади.
__________________________________________________

