
Затверджено: 

рішенням ІV сесія 

Комсомольської селищної ради 

VIІ  скликання від 25 грудня 2015 

року № 62 - VIІ 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  

розвитку фізичної культури та спорту 

на території Комсомольської селищної 

ради  

на 2016-2019 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. 

  Спорт є органічною частиною фізичної культури, особливою 

сферою виявлення та порівняння досягнень людей у певних видах фізичних 

вправ, технічної, інтелектуальної та іншої підготовки шляхом змагальної 

діяльності. 

 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 діє: 

- 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, приймає участь у інших 

селищних спортивних заходах. 

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

плавання, легка атлетика, самбо. У секціях займається 186 дітей. 

 

2.МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Метою програми є досягнення високих спортивних результатів, розвиток 

та популяризація фізичної культури та спорту серед мешканців Комсомольської 

селищної ради, підвищення рівня проведення змагань. 

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» на 

забезпечення харчування учасників спортивних заходів, на придбання 

спортивного інвентарю, спортивної форми та взуття, призів 

переможцям спортивних турнірів, інше. Установити грошову норму 

витрат на забезпечення харчування учасників спортивних заходів 



(районних та обласних змагань, включених до календарного плану 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів) за рахунок селищного 

бюджету: 
- спортивні ігри: 
для спортсменів – 190 грн. в день; 

для тренерів – 130 грн. в день, 

- інші види спорту: 

для учасників – 90 грн. в день; 

для тренерів – 70 грн. в день; 

 надання фінансової підтримки ДЮСШ смт. Комсомольське на проведення 

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. 

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 2016-2019 роки на відповідний рік. 
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