МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 13 грудня 2019 року

м. Мала Виска

№ 382

Про затвердження районної цільової
соціальної програми «Спортивний
майданчик» на 2020-2024 роки
На підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні”, розглянувши матеріали подані Маловисківською районною державною
адміністрацією та враховуючи рішення спільного засідання постійних комісій районної ради з
питань бюджету, власності та інвестиційної діяльності, з питань діяльності ради, запобігання
та протидії корупції і з соціальних та гуманітарних питань від 10 грудня 2019 року №
357/126/43,
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити районну цільову соціальну програму «Спортивний майданчик» на 2020 –
2024 роки (далі – Програма), що додається.
2.Районній державній адміністрації здійснити організаційні заходи з реалізації Програми
та передбачити видатки на фінансування її заходів у межах асигнувань по відділу освіти,
молоді та спорту Маловисківської районної державної адміністрації.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з
соціальних та гуманітарних питань і з питань бюджету, власності та інвестиційної діяльності.

Голова районної ради

С. Сосновська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Маловисківської
районної ради
13 грудня 2019 року № 382

РАЙОННА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
«СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК»
на 2020-2024 роки
1. Загальні положення
Районна цільова програма „Спортивний майданчик” на 2020-2024 роки”(далі –
Програма) розроблена відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації на виконання
Закону України «Про фізичну культуру і спорт», розпорядження Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2017 року №548-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації
Національної стратегії з оздоровчої рухової активності на період до 2025 року «Рухова
активність-здоровий спосіб життя-здорова нація» , у зв’язку з необхідністю реконструкції та
ремонту існуючих спортивних споруд. Виконання програми створить комфортні умови для
залучення молоді до фізкультурно-оздоровчої роботи та занять спортом. Адже однією із
вимог сьогодення є добра фізична підготовка і готовність молодих людей до виконання
обов’язку захищати Вітчизну, незалежність та територіальну цілісність України і рідного
краю.
Ситуація, яка склалася в країні, визначає пріоритетним завданням сприяння
забезпечення молоді, як і населення в цілому, у розвитку спортивних здібностей та
покращенні фізкультурно-оздоровчої роботи.
У Маловисківському районі потребують реконстукції спортивні об'єкти Злинського
ліцею , Плетеноташлицької ЗШ І-ІІІ ст. та ін. Потребують ремонту спортивні зали
Великовисківської ЗШ І-ІІІ ст. , Якимівського НВК та інших закладів загальної середньої
освіти.
Покращення стану спортивних споруд сприятиме формуванню здорового способу життя,
залученню юнаків та дівчат, спортивних сімей з дітьми як до участі у заходах , так і до
проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення.
Районна програма розроблена та обговорена відповідно до протокольного рішення
засідання координаційної ради з питань популяризації серед населення оздоровчої рухової
активності Маловисківської районної державної адміністрації від 19 вересня 2019 року № 4.
2.Мета та основні завдання Програми.
Метою програми є: створення умов для більш повного задоволення потреб дітей та
молоді в руховій активності, фізкультурно-оздоровчих та спортивних послугах, а також на
формування здорового способу життя.
Основними завданнями Програми є:
- створення умов для задоволення потреб дітей та молоді у зміцненні здоров’я, фізичному та
духовному розвитку;
- залучення коштів Державного , місцевих бюджетів,а також не бюджетних коштів для
потреб району;
- розвиток фізкультурно-спортивного руху в районі з урахуванням змін у всіх сферах
суспільного життя;

-

-

виховання у населення району активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя та
проведення самооцінки фізичної підготовленості юнаків та дівчат;
сприяння організації тренувань юних спортсменів з метою забезпечення гідного
представництва Маловисківського району у змаганнях .
3.Напрямки реалізації Програми.
забезпечення збереження та оновлення спортивних об'єктів району, поліпшення умов їх
ефективного функціонування;
забезпечення проведення капітального ремонту спортивних споруд
облаштування спортивних комплексів в закладах освіти району
облаштування відкритих спортивних споруд( ігрових, тренажерних майданчиків, тощо) за
місцем проживання та в місцях масового перебування населення.
проведення інформаційної роботи.
4.Наслідки реалізації Програми.

- створення комфортних умов для занять фізичною культурою і спортом;
- забезпечення оптимальної рухової активності дітей та молоді, досягнення важливого
чинника забезпечення здорового способу життя;
- збільшення кількості сільського населення-учасників фізкультурно-оздоровчих заходів;
- залучення коштів з Державного бюджету та коштів не бюджетних джерел на розвиток
фізичної культури і спорту.
5. Фінансове забезпечення Програми.
Забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься в межах
асигнувань, які щороку передбачатимуться за відповідними бюджетними напрямками, а також
за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
6. Контроль за виконанням Програми.
Контроль за виконанням Програми покладається на відділ освіти, молоді та спорту
районної державної адміністрації, який, в особі начальника, несе відповідальність за
виконання і кінцевий результат Програми, раціональне використання фінансових ресурсів,
визначає форми і методи управління за виконанням Програми.
З метою забезпечення моніторингу, незалежної оцінки та контролю за виконанням
Програми створюється Координаційна ради при районній державній адміністрації.
Голова та члени Координаційної ради призначаються розпорядженням голови районної
державної адміністрації.
_______________________________________________________________

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
районної цільової програма «Спортивний майданчик» на 2020-2024 роки
1.

Програма затверджена:

2.

Ініціатор розроблення програми

3.

Дата, номер і назва розпорядження
голови райдержадміністрацій про
розроблення програми

4.

Розробник програми

5.

Співрозробники програми

6.

Відповідальний виконавець програми

7.

Учасники програми

Термін реалізації програми
8.
8.1 Етапи виконання програми (для
довгострокових програм)
Перелік місцевих бюджетів, які беруть
9. участь у виконанні програми (для
комплексних програм)
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,
усього
в тому числі:
10.

Рішення Маловисківської районної ради
від 13 грудня 2019 року № 382
Відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації
01 жовтня 2019 року № 232-р «Про
розроблення районної цільової програми
«Спортивний майданчик» на 2020-2024
роки»
Відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації
Відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації
Відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації
2020-2024
Державний,районний та сільські
бюджети
4662,8

кошти державного бюджету

2000,0

кошти обласного бюджету

0

кошти районного бюджету

2512,8

кошти міського, селищного та
сільських бюджетів
кошти не бюджетних джерел
11.

Основні джерела фінансування
програми

150,0
Районний бюджет

_______________________________________________

Додаток 2
до Програми

Обсяги і джерела фінансування
районної цільової соціальної програми
«Спортивний майданчик» на 2020-2024 роки
Обсяг коштів,
який пропонується залучити на
виконання програми
Обсяг ресурсів, усього тис.грн.
у тому числі:
державний бюджет

Етапи виконання програми

Усього витрат на
виконання програми

2020 рік
1102,8

2021 рік
3140,0

2022 рік
140,0

2023р.
140,0

2024
140,0

0

2000,0

0

0

0

2000,0

1072,8

1110,0

110,0

110,0

110,0

2512,8

0

0

0

0

0

0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

150,0

4662,8

обласний бюджет
районний бюджет
міський, селищний та сільські
бюджети
кошти не бюджетних джерел

_____________________________________________________

Додаток 3
до Програми
Напрями реалізації та заходи районної цільової соціальної програми
«Спортивний майданчик» на 2020-2024 роки
№
з/п

Назва напряму
реалізації
(пріоритетні
завдання)

1
1.

2
Забезпечення
збереження
та
оновлення
спортивних
об’єктів
району,поліпшен
ня
умов
їх
ефективного
функціонування

Перелік заходів
програми

Термін
виконання
заходу

3
4
1.Провести
2020
фотографування
спортивних
об’єктів району
згідно вимог щодо
проведення
інвентаризації
спортивних
споруд
2.Проводити
2020-2024
благоустрій на
спортивних
майданчиках,
футбольних полях
сільських
територій,
поточний ремонт

Виконавці

Джерела
фінансування

5
Відділ освіти,
молоді та
спорту
райдержадміні
страції

6

Відділ освіти,
молоді та
спорту
райдержадміні
страції,виконк
оми сільських
рад,
підприємства,

-

Орієнтовні обсяги
фінансування (вартість),
тис. грн., в тому числі:
І етап: 200_ р.
200_ р.
200_ р.
ІІ етап: 200_-20__ р.р.
ІІІ етап: 200_-20__ р.р.
7
Не потребує фінансування

Районний бюджет 2020-100 тис. грн.
Кошти не
20 тис.грн.
бюджетних
джерел
Районний бюджет 2021-100 тис. грн.
Кошти не
20 тис.грн.
бюджетних
джерел

Очікуваний
результат

8
Поновлення
банку даних
спортивноматеріальної
бази району.

Створення
комфортних
умов для
занять
фізичною
культурою та
спортом.

спортивних
об’єктів закладів
загальної
середньої освіти
району.

3.Забезпечити
придбання
спортивного
інвентарю

2.

Забезпечення
проведення
капітального
ремонту
спортивних
споруд

Затвердити плани
ремонту
спортивних
споруд із
визначенням
термінів
виконання робіт,
відповідних

установи,
організації

2020-2024

До 1
квітня 2020
року

Відділ освіти,
молоді та
спорту
райдержадміні
страції

Відділ освіти,
молоді та
спорту
райдержадміні
страції

Районний бюджет
Кошти не
бюджетних
джерел
Районний бюджет
Кошти не
бюджетних
джерел
Районний бюджет
Кошти не
бюджетних
джерел
Районний бюджет
Кошти не
бюджетних дж.

2022-100 тис. грн.
20 тис.грн.
2023-100 тис. грн.
20 тис.грн.
2024-100 тис. грн.
20 тис.грн.
2020-10 тис. грн.
10 тис.грн.

Районний бюджет 2021- 10 тис.грн.
Кошти не
10 тис.грн.
бюджетних дж.
Районний бюджет 2022-10 тис.грн.
Кошти не
10 тис.грн.
бюджетних дж
Районний бюджет 2023-10 тис. грн.
Кошти не
10 тис.грн.
бюджетних дж.
Районний бюджет 2024-10 тис.грн.
Кошти не
10 тис.грн.
бюджетних дж
Не потребує фінансування
-

Залучення
молоді до
занять
фізичною
культурою та
спортом

Створення
належних
умов для
залучення
юнаків та
дівчат до
занять
фізичною

обсягів та джерел
фінансування.
Провести ремонт
спортивних залів
Великовисківської
ЗШ І-ІІІ ст.
Якимівського НВК

3.

4.

Облаштування
спортивних
комплексів
в
закладах
загальної
середньої освіти
району

Облаштування
відкритих
спортивних
споруд( ігрових,
тренажерних
майданчиків,
тощо) за
місцем
проживання та в
місцях масового
перебування
населення.

2020

Здійснити
2021
реконструкцію
спортивних залів
та спортивних
майданчиків
Плетеноташлицьк
ої ЗШ І-ІІІ ст. та
Злинського ліцею
з метою
створення
спортивних
комплексів.
Рекомендувати
2020-2024
органам місцевого
самоврядування
розглянути
питання
про
виділення
земельних ділянок
для будівництва
нових спортивних
майданчиків для
занять населення
масовим спортом
та
оздоровчою
фізичною
культурою.

Відділ освіти,
молоді та
спорту
райдержадміні
страції
Відділ освіти,
молоді та
спорту
райдержадміні
страції

2020
Районний бюджет 962,8, тис. грн.

Державний
бюджет

2021
2000,0 тис.грн

культурою і
спортом
Приведення
до сучасних
вимог
спортивних
споруд
Приведення
до сучасних
вимог
спортивних
споруд

Районний бюджет 1000,0 тис.грн.

Відділ освіти,
молоді та
спорту
райдержадміні
страції спільно
з виконкомами
сільських рад

Бюджети
сільських рад

У межах кошторису

Збільшення
кількості
сільського
населення –
учасників
фізкультурно
-оздоровчих
заходів

5.

Інформаційне
забезпечення

Рекомендувати
2020-2024
виконкомам
сільських рад:
затвердити
видатки на ремонт
футбольних полів
та спортивних
майданчиків, які
знаходяться на
балансі сільських
рад; привести у
відповідність до
норм спортивні
об’єкти територій,
забезпечити
об’єкти
тренажерами для
соціальної
реабілітації осіб
пільгових
категорій,які
цього потребують
(учасники АТО,
інваліди тощо).
Висвітлювати у
2020засобах масової
2024
інформації та
Інтернет-ресурсах
хід робіт з
проведення
ремонту,
реконструкції та
будівництва
спортивних
об’єктів району

Відділ освіти,
молоді та
спорту
райдержадміні
страції спільно
з виконкомами
сільських рад

Бюджети
сільських рад

У межах кошторису

Збільшення
кількості
сільського
населення –
учасників
фізкультурно
-оздоровчих
заходів

Відділ освіти,
молоді та
спорту,
райдержадміні
страції

-

Не потребує
фінансування

Привернення
уваги
населення та
громадськості
району до
проблем
розвитку
фізкультури
та спорту

_______________________________________________________________________

