
  
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

                         LХV сесія VIІ скликання 
 

РІШЕННЯ   
                                                                                                                                                                                                                                                                         

19 грудня 2019 року        № 1124 - VIІ 

 

Про затвердження Програми розвитку 

фізичної культури та спорту на території 

Комсомольської селищної ради на 2020-

2024 роки 

 

 Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

України» Комсомольська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму розвитку фізичної культури та спорту на території 

Комсомольської селищної ради на 2020-2024 роки (додається). 

2. Затвердити Заходи на 2020 рік до Програми розвитку фізичної культури та 

спорту на території Комсомольської селищної ради на 2020-2024 роки (додатки 

№ 1, 2, 3). 

3. Контроль за виконанням  даного рішення покласти  на  постійну комісію з 

гуманітарних питань (голова комісії  Рильцев В.П.). 

 

 

 

 

 

Комсомольський 

селищний голова                                                                                   Дмитро ДІХТЯР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено: 

Рішенням LХV сесії Комсомольської 

селищної ради VIІ  скликання від    

19 грудня 2019 року № 1124 – VIІ  

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  

розвитку фізичної культури та спорту 

на території Комсомольської селищної 

ради  

на 2020-2024 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

 

Фізична культура – складова частина загальна культури суспільства, що 

спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток морально-вольових та 

інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її 

особистості. 

 Фізична культура і спорт відіграють значну роль у зміцненні здоров’я, 

підвищенні фізичних і функціональних можливостей людини, забезпеченні 

здорового дозвілля, збереженні тривалості активного життя дорослого 

населення, є важливою складовою частиною виховного процесу дітей і 

підлітків, учнівської та студентської молоді. 

 Соціальна цінність  спорту визначається його дійовим стимулюючим 

впливом на поширення фізичної культури серед різних верств населення. 

 Стратегія розвитку фізичної культури та спорту спрямована на 

розв’язання існуючих проблем шляхом удосконалення відповідних 

організаційних та нормативно-правових механізмів на здійснення комплексу 

пріоритетних заходів: 

- проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи за 

місцем проживання; 

- забезпечення розвитку спортивних клубів, дитячо-юнацького спорту, 

активного сімейного дозвілля. 

На території селищної ради діють: 

- ГО СК «Енергетик - Центренерго», який приймає участь у районних та 

обласних змаганнях; підтримує участь у змаганнях з міні-футболу, шахів 

та шашок; пляжному футболу та волейболу, баскетболу, приймає участь у 

інших селищних спортивних заходах. 

- дитяча-юнацька спортивна школа, у якій відкритті відділення: футбол, 

плавання, легка атлетика, самбо. 

- - ГО «Зміївська районна спортивна організація самбо», яка підтримує 

талановитих спортсменів та забезпечує їх участь у Всеукраїнських 

турнірах, чемпіонатах та кубках згідно з календарним планом заходів 

Національної федерації самбо України на  відповідний рік. 

 
2.МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Метою Програми є: 

- популяризація здорового способу життя, забезпечення розвитку таких 

напрямів фізичної культури як фізичне виховання та масовий спорт і створення 

умов для регулярної рухової активності різних верств населення з урахуванням 

інтересів, побажань, здібностей та індивідуальних особливостей кожного; 

- створення умов для залучення дітей до занять обраним видом спорту, 

виявлення та залучення обдарованої молоді до системи резервного спорту, 

спорту вищих досягнень; 

- удосконалення системи морального і матеріального заохочення у сфері 

фізичної культури та спорту, стимулювання досягнення високих спортивних 

результатів. 

Основними завданнями програми є: 



- активне залучення до занять фізичною культурою та спортом мешканців 

Комсомольської селищної ради; 

- забезпечення тісних зв’язків між окремими рівнями та ланками у системі 

фізичної культури та спорту. 
 

3.ЗАХОДИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 
 

Заходами Програми є: 

• надання фінансової підтримки ГО СК «Енергетик-Центренерго», ГО 

«Зміївська районна спортивна організація самбо», волейбольній команді 

«Зміївський енергетик», ДЮСШ смт. Комсомольське на забезпечення 

харчування учасників спортивних змагань та навчально-тренувальних 

зборів, на придбання спортивного інвентарю, спортивної форми та взуття, 

призів переможцям спортивних турнірів, на транспортні витрати, інше. 

Установити грошову норму витрат на забезпечення харчування учасників 

спортивних заходів (районних, обласних змагань, чемпіонатів України та 

міжнародних турнірів) за рахунок селищного бюджету: 

для спортсменів – до 299 грн. (включно) в день; 

для тренерів – до 209 грн. (включно) в день, 

• надання фінансової підтримки ДЮСШ смт. Слобожанське, ГО СК 

«Енергетик-Центренерго», ГО «Зміївська районна спортивна організація 

самбо», волейбольній команді «Зміївський енергетик» на проведення та 

участь у спортивних заходів. 

Програма фінансується за рахунок коштів селищного бюджету. 

 
4.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ. 

 

Реалізація даної Програми дозволяє: підвищити соціальну та трудову 

активність мешканців селищної ради, задовольнити їх моральні, етичні та 

творчі запити, життєво - важливу потреби взаємного спілкування, розвитку 

дружніх стосунків між людьми, формування іміджу Комсомольської селищної 

ради, як спортивного осередку. 

 

5.ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ 

 

Обсяг фінансування Програми на відповідний рік визначається рішенням 

Комсомольської селищної ради «Про селищний бюджет на відповідний рік» та 

відображаються у щорічно затверджених Комсомольською селищною радою 

Заходах до Програми соціального захисту населення Комсомольської селищної 

ради  на 2020-2024 роки на відповідний рік. 

 

Секретар 

Комсомольської селищної ради                                              Г.О.Куценко 

 


