
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021  № 4/6 

  с.Боратин    

 

Про затвердження Програми  

розвитку фізичної культури та спорту  

Боратинської територіальної громади  

на 2021-2023 роки 

 

             Відповідно до пункту 22 статті 26  Закону  України „ Про місцеве  самоврядування 

в Україні, враховуючи  пропозиції  постійних комісій сільської ради сільської ради  з 

гуманітарних питань  та  з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку та  інвестицій,  сільська рада  

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Затвердити Програму розвитку фізичної культури та спорту Боратинської 

територіальної громади на 2021-2023 роки  ( додається). 

           2. Постійним  комісіям сільської ради  з гуманітарних питань  та  з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально-економічного розвитку та  інвестицій  розглядати  хід 

реалізації Програми та вносити відповідні пропозиції на  розгляд сесії сільської ради. 

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

гуманітарних питань та постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально-економічного розвиткута інвестицій. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                          Сергій   ЯРУЧИК  

Микола Калиш 

 



                                                                          

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                  

рішенням                                                                                    

Боратинської  

сільської ради                                                                                

від 03.03.2021р. № 4/6 

 

Паспорт 

Програми розвитку фізичної культури та спорту  

Боратинської територіальної громади на 2021-2023 роки 

 

І. Паспорт програми 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Боратинської сільської ради 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого 

документа органу 

виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Розпорядження сільського голови від___      

01.2021 року № «Про схвалення проекту 

Програми розвитку фізичної культури та 

спорту Боратинської територіальної 

громади на 2021-2023 роки» 

3. Розробник Програми Відділ культури та молодіжної політики 

Боратинської сільської ради 

4. Співрозробники  

Програми 

Відділ освіти Боратинської сільської ради 

5. Відповідальний      

виконавець Програми 

Відділ культури та молодіжної політики 

Боратинської сільської ради 

6. Виконавці заходів  

Програми 

Відділ культури та молодіжної політики 

Боратинської сільської ради. Заклади 

загальної середньої освіти Боратинської 

сільської ради 

7. Термін реалізації 

Програми 

2021 – 2023 роки 

7.1. Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

Програми  

Місцевий бюджет  



8. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми, 

всього, тис. грн. 

4067,5 

у тому числі: 

8.1. Коштів місцевого 

бюджету 

4067,5 

8.2. Інші джерела, не 

заборонені чинним 

законодавством 

У межах реальних надходжень 

  

Програма розвитку фізичної культури та спорту 

Боратинської  територіальної громади на 2021-2023 роки 

 

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма 

Науковими дослідженнями доведено, що рухова активність значною 

мірою сприяє дотриманню людиною здорового способу життя, зменшенню 

негативного впливу на організм людини шкідливих звичок, має важливе 

значення для вдосконалення фізичного розвитку і підготовленості особи, 

сприяє зменшенню ризику виникнення серцево-судинних захворювань, 

окремих онкологічних захворювань та депресії. Оздоровча рухова активність 

та розвиток видів спорту сприяють і розвитку економіки та суспільства 

загалом.  

Недостатній рівень організованої рухової активності населення 

спричинений низьким рівнем самосвідомості та відповідальності населення за 

власне здоров'я, недоліками нормативно-правового та організаційно-

управлінського характеру; обмеженістю ресурсного забезпечення 

(фінансового, матеріально-технічного, кадрового, науково-методичного та 

інформаційно-пропагандистського), відсутністю персональної 

відповідальності на усіх рівнях за створення умов для формування здоров'я 

населення шляхом залучення його до здорового способу життя.  

Мета Програми 

Програма розвитку фізичної культури та спорту в Боратинській 

територіальній громаді на 2021-2023 роки (далі Програма) – це комплекс 

заходів, які спрямовані на підвищення ефективності реалізації державної 

політики у сфері фізичної культури і спорту. 



Урядом затверджено Програму дій, яка визначає цілі та пріоритети 

України на наступні чотири роки (постанова Кабінету Міністрів України від 

02 квітня 2020 р. № 270). Однією з визначених цілей Програми є підвищення 

стандартів життя, а одним із ключових завдань – створення умов для 

формування фізичного і ментального здоров’я населення та підвищення 

іміджу України в світі.  

 Мета Програми полягає у створенні умов та відведення фізичній культурі 

та спорту провідної ролі, як важливого фактора для впровадження здорового 

способу життя, формування мотивацій та традицій щодо всебічного 

гармонійного розвитку, профілактики захворювань, сприяння досягненню 

фізичної та духовної досконалості людини, розвитку видів спорту в громаді. 

Метою даної Програми є: 

- зміцнення здоров’я, розвиток фізичних морально-вольових та 

інтелектуальних здібностей людини; 

- створення умов для покращення фізичного потенціалу і здоров'я населення, 

проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи на місцях 

масового відпочинку громадян; 

- максимальне залучення дітей та молоді до занять спортом, створення 

обдарованим особам умов для реалізації їхніх здібностей у спорті вищих 

досягнень.     

Основні завдання Програми 

Реалізація Програми спрямовується на вирішення таких завдань: 

- удосконалення та впровадження ефективних форм залучення різних 

груп населення до регулярних занять фізичною культурою і спортом;  

- формування у населення інтересу і звичок до занять фізичними 

вправами; 

- створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів 

на етапах багаторічної підготовки; 

- збереження існуючої мережі об'єктів фізичної культури і спорту, 

ефективне їх використання та будівництво сучасних спортивних споруд.  

Напрями розвитку фізичної культури і спорту 

Дія Програми охоплює наступні напрями: 

•  фізичне виховання і фізкультурно-оздоровча робота у навчально- 



 виховній сфері; 

•  фізкультурно-оздоровча робота у виробничій та соціально-побутовій 

сферах; 

•  фізичне виховання серед сільського населення; 

•  спорт ветеранів; 

•  фінансове забезпечення; 

•  кадрове забезпечення, соціальний захист; 

•  медичне забезпечення; 

•  інформаційне забезпечення 

Очікувані результати виконання Програми 

Реалізація Програми дозволить забезпечити: 

• підвищити рівень самосвідомості та відповідальності населення за 

власне здоров'я; 

• залучення учнівської та сільської молоді до регулярних занять 

фізичною культурою та спортом; 

• покращення стану матеріально-технічної бази у населених пунктах 

громади; 

• збільшити кількість загальнодоступних спортивних заходів для 

активного сімейного відпочинку громадян за місцем їх проживання; 

• облаштування комплексних спортивних майданчиків та спортивно-

оздоровчих зон на території громади; 

•  належні умови для більш ефективної підготовки спортсменів високої 

майстерності.  

Фінансування Програми 

 Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету територіальної громади, інших джерел фінансування, не 

заборонених чинним законодавством. Видатки на підтримку заходів, 

здійснюваних на виконання Програми, передбачаються в місцевому бюджеті 

на 2021 – 2023 роки. 

 Прогнозні обсяги фінансування для розв’язання проблем, передбачених 

Програмою, наведено нижче. 

 Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання 

місцевого бюджету на відповідний рік у межах видатків, що передбачаються 

для кожного головного розпорядника коштів, відповідального за виконання 

окремих заходів та в цілому передбачених Програмою. Виконання Програми 

розраховано на 2021-2023 роки. 

  



Обсяги та джерела фінансування Програми 

 

Обсяг коштів, які 

пропонуються 

залучити на 

виконання 

Програми 

Усього 

витрат на 

виконання 

Програми 

У тому числі за роками 

2021 2022 2023 

Обсяг ресурсів, 

усього, у тому 

числі: 

4067,5 1198,0 1350,5 1519,0 

Місцевий бюджет  1198,0 1350,5 1519,0 

Інші джерела 

фінансування 

При 

потребі 

При потребі При потребі При 

потребі 

Усього 4067,5 1198,0 1350,5 1519,0 

 

Управління і контроль за ходом виконання Програми 

 Координація виконанням Програми покладається відділ культури та 

молодіжної політики Боратинської сільської ради, який несе відповідальність 

за виконання і кінцеві результати Програми, раціональне використання 

фінансових ресурсів, визначає форми і методи управління виконання 

Програми. Контроль за виконанням Програми покладається на комісію з 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики, прав людини, законності, 

співробітництва та молодіжної політики та комісію з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики, прав людини, законності, співробітництва та 

молодіжної політики. 

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії сільської ради не 

пізніше, ніж через два місяці з дня завершення її дії. 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 



Додаток №1 

до Програми розвитку фізичної 

культури та спорту Боратинської 

територіальної громади на 2021-2023 роки 

 

Перелік завдань і заходів, обсяги та джерела фінансування Програми  

розвитку фізичної культури та спорту Боратинської територіальної громади на 2021-2023 роки 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

вико- 

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. грн,  

у т.ч. по роках: 

Очікуваний результат 

2021 2022 2023 

I. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота 

1. Фізичне 

виховання, 

фізкультурно-

оздоровча та 

спортивно-

масова робота в 

закладах 

загальної 

середньої освіти 

громади  та за 

1.1. Проведення у 

навчальних закладах 

спортивно-масових та 

фізкультурно-оздоровчих 

заходів 

2021-

2023 

роки 

Відділ культури та 

молодіжної політики, 

відділ освіти, заклади 

загальної середньої 

освіти 

Бюджет 

терито-

ріальної 

громади 

- - - Підвищення рухової 

активності школярів, 

пропаганда здорового 

способу життя 

1.2. Проведення семінарів 

вчителів фізичного 

виховання з питань 

удосконалення методів 

проведення уроків 

2021-

2023 

роки 

Відділ культури та 

молодіжної політики, 

відділ освіти, заклади 

загальної середньої 

освіти 

Бюджет 

терито-

ріальної 

громади 

- - - Обмін досвідом 

роботи, 

напрацювання 

інноваційних методів 

фізкультурно-



місцем 

проживання 

громадян 

фізичної культури та 

позакласних спортивно-

масових заходів 

оздоровчої роботи 

навчальних закладів 

1.3. Організація та 

проведення змагань, 

турнірів з видів спорту 

серед школярів закладів 

загальної середньої освіти 

громади 

2021-

2023 

роки 

Відділ культури та 

молодіжної політики, 

відділ освіти, заклади 

загальної середньої 

освіти 

Бюджет 

терито-

ріальної 

громади 

77,0 105,0 130,0 Залучення учнівської 

молоді до регулярних 

занять фізичною 

культурою і спортом  

1.4. Проведення у закладах 

загальної середньої освіти 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивно-масових 

заходів: «Олімпійський 

урок», «Олімпійський 

тиждень» 

2021-

2023 

роки 

Відділ культури та 

молодіжної політики, 

відділ освіти,  

Бюджет 

терито-

ріальної 

громади 

- - - Підвищення рухової 

активності школярів, 

пропаганда 

олімпійського руху та 

здорового способу 

життя 

1.5. Організація та 

проведення фізкультурно-

оздоровчих заходів за 

місцем проживання серед 

різних вікових категорій та 

соціальних груп 

2021-

2023 

роки 

Відділ культури та 

молодіжної політики 

Бюджет 

терито-

ріальної 

громади 

20,0 25,0 30,0 Залучення жителів 

громади до занять 

фізичною культурою 

та спортом, 

пропаганда здорового 

способу життя 

  1.6. Придбання 

спортивного інвентаря для 

закладів загальної 

середньої освіти 

2021-

2023 

роки 

Заклади загальної 

середньої освіти 

Бюджет 

терито-

ріальної 

громади 

200,0 220,0 250,0  

                                                                                                 ВСЬОГО:  297,0 350,0 410,0  

ІІ. Підвищення кваліфікації тренерів-викладачів, фахівців 

2.  2.1. Забезпечення участі 

тренерів-викладачів, 

інструкторів та інших 

фахівців в обласних та 

всеукраїнських семінарах, 

2021-

2023 

роки 

Відділ культури та 

молодіжної політики 

Бюджет 

терито-

ріальної 

громади 

2,0 3,0 5,0 Підвищення 

кваліфікації 

спортивних фахівців 



курсах підвищення 

кваліфікації 

                                                                                                 ВСЬОГО:  2,0 3,0 5,0  

ІІІ. Розвиток видів спорту 

3. Розвиток видів 

спорту 

3.1. Організація та 

проведення змагань серед 

сільської молоді з 

олімпійських видів спорту 

2021-

2023 

роки 

Відділ культури та 

молодіжної політики 

Бюджет 

терито-

ріальної 

громади 

40,0 45,0 50,0 Популяризація серед 

молоді олімпійських 

видів спорту  

3.2.Компенсація витрат на 

підготовку та участь 

обдарованих спортсменів 

громади у всеукраїнських 

та міжнародних змаганнях 

(проживання, харчування, 

проїзду, транспортних 

послуг, виплату добових, 

внесків за участь у 

змаганнях)  

2021-

2023 

роки 

Відділ культури та 

молодіжної політики 

Бюджет 

терито-

ріальної 

громади 

70,0 80,0 90,0 Підвищення 

спортивної 

майстерності 

обдарованих 

спортсменів громади  

3.3. Придбання 

спортивного обладнання та 

інвентарю, спортивного 

одягу, взуття та аксесуарів 

загального та спеціального 

призначення для 

перспективних 

спортсменів громади 

2021-

2023 

роки 

Відділ культури та 

молодіжної політики 

Бюджет 

терито-

ріальної 

громади 

150,0 160,0 170,0 Забезпечення умов 

для підвищення 

спортивної 

майстерності 

спортсменів, 

підготовка 

спортивного резерву 

3.4. Фінансова підтримка 

команд – учасниць 

чемпіонатів району та 

області  з футболу та 

волейболу  

2021-

2023 

роки 

Відділ культури та 

молодіжної політики 

Бюджет 

терито-

ріальної 

громади 

310,0 330,0 360,0 Розвиток ігрових 

видів спорту, 

залучення населення 

до регулярних занять 

фізичною культурою 

і спортом 



3.5.Здійснення витрат на 

участь збірних команд 

громади в районних, 

обласних та всеукраїнських 

змагань з різних видів 

спорту 

2021-

2023 

роки 

Відділ культури та 

молодіжної політики 

Бюджет 

терито-

ріальної 

громади 

80,0 90,0 100,0 Підвищення 

спортивної 

майстерності серед 

спортсменів громади 

та підготовка 

спортивного резерву 

3.4.Кошти на оплату 

заявочних внесків 

2021-

2023 

роки 

Відділ культури та 

молодіжної політики 

Бюджет 

терито-

ріальної 

громади 

165,0 180,0 190,0 Популяризація серед 

молоді олімпійських 

та не олімпійських 

видів спорту 

                                                                                                 ВСЬОГО:  815,0 885,0 960,0  

 

IV. Спортивно-патріотичне виховання 

4. Спортивно-

патріотичне 

виховання дітей 

та молоді 

4.1. Організація та 

проведення дитячо- 

юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») 

2021-

2023 

роки 

Відділ культури та 

молодіжної політики, 
відділ освіти, 

«Козацько-історичного 

куреня «Чорна рада» 

(Ярослав Лозинський за 

згодою) 

Бюджет 

терито-

ріальної 

громади 

9,0 10,0 11,0 

Національно-

патріотичне виховання 

дітей та молоді, 

розвиток національних 

видів спорту, 

покращення фізичної 

підготовки 

призовників 

4.2. Організація та 

проведення заходів серед 

допризовної молоді 

(спартакіади, змагань зі 

стрільби кульової) 

2021-

2023 

роки 

Відділ культури та 

молодіжної політики, 

відділ освіти, заклади 

загальної середньої 

освіти 

Бюджет 

терито-

ріальної 

громади 

2,0 2,5 3,0 

                                                                                                 ВСЬОГО:  11,0 12,5 14,0  

V. Матеріально-технічне забезпечення 

5. Розвиток 

спортивної 

інфраструктури 

5.1 Придбання обладнання 

для організації спортивно-

масових заходів та 

забезпечення навчально-

тренувального процесу 

2021-

2023 

роки 

Відділ культури та 

молодіжної політики, 

заступник сільського 

голови 

Бюджет 

терито-

ріальної 

громади 

20,0 30,0 40,0 Зміцнення 

матеріально-технічної 

бази фізичної 

культури та спорту, 

створення умов для 



організації та 

проведення 

спортивно-масових 

заходів  

5.2 Придбання 

спортивного обладнання 

для довготривалого 

використання 

2021-

2023 

роки 

Відділ культури та 

молодіжної політики, 

заступник сільського 

голови 

Бюджет 

терито-

ріальної 

громади 

30,0 40,0 50,0 Зміцнення 

матеріально-технічної 

бази фізичної 

культури та спорту, 

надання якісних 

фізкультурно-

оздоровчих послуг 

5.3.Проведення 

інвентаризації та 

паспортизації об'єктів 

спортивного призначення 

2021-

2023 

роки 

Відділ культури та 

молодіжної політики 

Бюджет 

терито-

ріальної 

громади 

- - -  

                                                                                                  ВСЬОГО:  50,0 70,0 90,0  

 

VІ. Інформаційне забезпечення 

6. Інформаційна 

підтримка 

розвитку 

фізичної 

культури та 

спорту 

6.1. Впровадження 

соціальної реклами щодо 

пропаганди здорового 

способу життя, висвітлення 

позитивного впливу 

фізичної культури та спорту 

на організм людини як 

важливої складової 

гармонійного розвитку 

засобами масової 

інформації зокрема на 

офіційних  веб-сайтах 

установ та організацій 

2021-

2023 

роки 

Відділ культури та 

молодіжної політики 

Бюджет 

терито-

ріальної 

громади 

3,0 5,0 10,0 

Популяризація та 

пропаганда здорового 

способу життя, 

підвищення рівня 

самосвідомості та 

відповідальності 

населення за власне 

здоров'я 

                                                                                                  ВСЬОГО:  3,0 5,0 10,0  



VIІ. Соціальне забезпечення 

7. Соціальний 

захист 

спортсменів, 

тренерів-

викладачів, 

учасників 

фізкультурно-

спортивного 

руху 

7.1. Виплата щорічних 

одноразових грошових 

винагород кращим 

спортсменам та їх 

тренерам за підсумками 

виступів спортсменів у 

відповідальних змаганнях 

протягом календарного 

року 

2021-2023 

роки 

 

 

Відділ культури 

та молодіжної 

політики  

 

Бюджет 

терито-

ріальної 

громади 

20,0 25,0 30,0 Покращення 

соціально-побутових 

умов, соціальна 

підтримка провідних 

спортсменів та 

тренерів 

                                                                                                 ВСЬОГО:  20,0 25,0 30,0  

РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ: 

в т.ч. за рахунок бюджету сільської територіальної громади: 

4067,5 1198,0 1350,5 1519,0  

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням сесії від 03.03.2021 № 4/6  

 

Кошторис 

витрат на проведення спортивно-масових, фізкультурно-оздоровчих заходів серед учнів 

навчальних закладів і сільської молоді Боратинської територіальної громади та участь їх в 

обласних та Всеукраїнських змаганнях у2021 році 

 

Строки проведення: з січня по грудень 2021 року 

 

Харчування в день: 

- одного спортсмена, представника  

команди на змаганнях в територіальній громаді 

серед учнівської та сільської  молоді  -  50-00 грн.(учні)  

- 100-00 грн. (дорослі); 

- одного спортсмена, представника  

команди на районних змаганнях 

серед учнівської та сільської молоді  -  від 60-00 грн. - 100-00 грн.; 

- одного спортсмена, тренера  

та представника команди  

на обласних змаганнях серед 

учнівської та сільської молоді   - від 100-00 до 150-00 грн. 

- одного спортсмена, тренера  



та представника команди на 

всеукраїнських змаганнях    - від 150-00 до 200-00 грн. 

 

- суддя, лікар на спортивно-масових  

заходах територіальної території громади - від 100-00 до 150-00 грн.; 

 

Проїзд учасників та представників змагань відповідно до поданих звітів. 

 

 


