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1. Мета, завдання та основні заходи Програми 

 

Метою Програми є визначення провідної ролі фізичної культури та спорту як 

важливого фактору здорового способу життя, профілактики захворювань, формування 

гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, 

сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, виявлення резервних 

можливостей організму, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного 

іміджу Слобожанської селищної ради, регіону та загалом держави у світовому 

співтоваристві. 

Основними завданнями Програми розвитку фізичної культу ри таспорту є: 

- підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері фізичної культури і 

спорту; 

- сприяння фізичному і духовному розвитку молоді, формування свідомості, здорового 

способу життя та патріотизму;  

- створення умов для задоволення потреб кожного громадянина у фізичному розвитку, 

зміцненні здоров’я засобами фізичної культури і спорту; 

- створення умов для фізкультурно-спортивної реабілітації, доступу інвалідів та дітей-

інвалідів до фізичної культури і спорту. 
Залучення широких верств населення до фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

занять, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації, максимальної 

реалізації фізичних здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, 

концентрації зусиль Слобожанської селищної ради, громадських організацій фізкультурно-

спортивної спрямованості, інших суб’єктів сфери фізичної культури та спорту на виконання 

пріоритетних завдань із залученням коштів бюджетів усіх рівнів, інших джерел 

фінансування не заборонених законодавством на розвиток сфери "фізична культура та 

спорт". 

  

2. Реалізація Програми 

 

Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Слобожанської селищної 

ради на 2021-2025 роки передбачає реалізацію першочергових заходів, спрямованих на 

забезпечення розвитку інфраструктури фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи 

у навчально-виховній, виробничій сферах, за місцем проживання і відпочинку населення, 

підвищення ефективності підготовки спортсменів до вищих досягнень, стимулювання праці 

фахівців сфери фізичної культури і спорту, зміцнення матеріально-спортивної бази, фінансово-

економічного та інформаційного забезпечення сфери. 

 

3. Очікувані результати виконання Програми 

 

Виконання заходів, передбачених Програмою дозволить: 

- створити умови для реалізації потенціалу населення, особливо молоді, спрямувавши 

його на патріотичне, духовне та фізичне вдосконалення засобами фізичної культури та 

спорту; 

- підвищити рівень забезпечення населення спортивними майданчиками; 

- поліпшити результати виступів спортсменів громади в обласних, регіональних, 

всеукраїнських  та міжнародних змаганнях; 

- підвищити рівень активності молоді у суспільному житті; 

- підвищити спортивний імідж Слобожанської селищної ради; 

- збільшити кількість залучених інвалідів до фізкультурно-оздоровчої реабілітації та 

спортивної діяльності серед інвалідів, дітей-інвалідів шляхом об’єднання зусиль 

зацікавлених державних, громадських, приватних організацій та широких верств населення. 
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4.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. Слобожанське 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, а також інших джерел  не 

заборонених чинним законодавством. 

 

5.Обсяги фінансування 

 

Обсяг фінансування Програми на відповідний рік визначається рішенням 

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

відображаються у щорічно затверджених Комсомольською селищною радою Заходах до 

Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Слобожанської селищної ради 

на  2021-2025 роки на відповідний рік. 

 

           6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Загальну координацію та контроль за виконанням Програми здійснює  Слобожанська 

селищна рада. Поточна організація та виконання Програми покладається на відділ культури, 

туризму, молоді та спорту. 

  Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням показників 

Програми є:  

здійснення аналізу ходу виконання заходів Програми та вжиття додаткових заходів, 

спрямованих на досягнення мети Програми;  

залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми. 

  
 
 
Секретар 

Слобожанської селищної ради  Галина КУЦЕНКО 


