
 
БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 
3 сесія VIIІ скликання 

 
РІШЕННЯ 

 24 грудня 2020 року       № 2/1-3-VIIІ 
 

с. Петропавлівська Борщагівка 
 

 

Про затвердження Програми розвитку і функціонування  

системи фізичної культури та спорту Борщагівської сільської  

територіальної громади Бучанського району  

Київської області на 2021-2023 роки 

 

Відповідно до частини першої статті 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», обговоривши проєкт Програми розвитку і 

функціонування системи фізичної культури та спорту Борщагівської сільської 

територіальної громади Бучанського району Київської області на 2021-2023 

роки, сільська рада - 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму розвитку і функціонування системи фізичної 

культури та спорту Борщагівської сільської територіальної громади 

Бучанського району Київської області на 2021-2023 роки, що додається. 

 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з 

соціально-гуманітарних питань. 

 

 

Сільський голова              Олесь КУДРИК 
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Вiддiл освiти, кулътури, ]\{олодi та
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1. Загальнi положення

Фiзична культура i спорт с вarкливою складовою частиною виховного
процесу дiтей i пiдлiткiв, уrнiвсъкоi та студентськоi молодi i вiдiгршоть значну
роль у змiцненнi здоров'я, пiдвищеннi фiзичних i функцiон€lJIъних можливостей
органiзму людини, збереженнi тривалостi активного життя дорослого
населення.

У селах Борщагiвськоi сiлъськоi територiальноi цромади цроводиться
робота, спрямована ца стабiлiзацiю розвитку маоовоi фiзичноi культури i
спорту, збереження та примноженнrI Bcix складових ii дiялъностi. Iipor*,
незважаючи на отриманi досягнення i здобутки, piBeHb розвитку фiзичного
виховання, фiзичноi кулътури i спорту маJIо вiдповiдае с}цасним вимогам i не
мох(е задоволънити потреби населення,

Спорт i футбол зокрема, не тiльки залежить вiд ycici соцiальноi структури
суспiльства, а й сам активно вIlливае на його рiзнi сторони i сфери - поrrirЙоу,
eKoHoMiKy, культуру. Футболъшi матчi виконують ооцiа.гlъну функцiю, .ш< фаurорстабiлiзацii. Ще стосуеться перелусiм розв'язання rrроооёr" стримування
агресивностi, з якою дOводитъся мати справу будь-якому суспiльству-. Футбол е
барометром соцiалъноi напру>lсеностi це одна з його соltiологiчних
характеристик.

kpiM того, спечифiка зашIть футболом унiка"гlьна свосю унiверса.гlънiотю.у ходi занятъ прищеплюетъся дух колективiзму. Заняrгя футболом комплексно
впливае на ро3виток фiзiологiчних мсжливостей органiзму i фiзичних
здiбностей. HaBiTb початкоВий рiвенъ занять футболом заIfiадае б*У дп" занятъ
iншими вид8ми спорту.

не менш ва}Ifiивим е проведеннrI внутрiшнiх спортивних змаганъ, якi е
низкою заходiв, 9прямованих на розвиток апорту на мiсцевому piBHi та
забезпечення високого рiвня пiдготовки провiдних спортсменiв громади.

Фiзична культура i опорт вiдiграrоть ва?IслIиву ролъ у формуваннiздорового опособу }киття та змiцненнi здоров'я насел9ння, прфiлакгицi
шкiдливих звиqок, передусiм серел молодi.

IoHye необхiднiсть чiткоi координацii взаемодii структур, мiсцевого
самсврядування i громадсъких органiзаuiй, якi берутъ участь у фiзuупьтурно-спортивному pyci шuIяхом, визначення програмних гriдходiв та гrpioprrairr"*
напрямiВ фiзичногО виховання, фiзичноr *ynuryp" i спорту, необхiдностi
формування, насамперед у *оподi, rrоa"r"u*rо.о 

- 
iriдrпу arорr"u"о-маgовоi

роботи, що забезпечуваJIи б ефективне функцiонуuu"по галузi в сучасних
умовах.

2. NIeTa Програми

Метою Програми с створення необхiд,гtих ссlцiально-економiчних,
норматиВно-правових, органiзаЦiйно-техНiчниХ умов длrI здiйснення заходiв
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щоДО роЗвитку фiзи.rноi культури та спорту, cTBopeHHlI сприятливих умов для
розвитку дитячо-юнацького футболу у громадi.

3. OcHoBHi завдання Програми

Основними завданнями Програми е:

Запровадження оздоровтIоI pyxoBoi, активноотi в повсякденному хситгi
рiзних верств насеlтення громади;

проведення фiзкультурно-оздоровтLоi та спортивно-масовоI роботи в ycix
закладах освiти, кулътури, за мiсцем про)Iшвання, у виробничiй сферi;

пiдвищення рiвня поiнформованостi та обiзнаностi рiзних гругI населення
щодо формування здорового способу жи,I]гя та просРiлактики негативних ,tвищ
0еред дiгей та молодi;

пiдвищення рiвня готовностi молодi до слухсби у збройних Силах
Украiни, правоохоронних органах, рятувальних та iнших спецiальних слуrкбах з
метою захисту суверегriтету та незаJIе}кностi держави;

реформування органiзаuiйних основ фiзкулътурно-спор,Iивного руху,
стимулювання створення мережi фiзкультурно-спортивних клубiв,

збереlкення наявноi, з подальшим удосконаленням, матерiа-пъно-
технiчноi, бази, полiпшення умов ii функцiонування,

iнтегрування ефективних (iнновацiйних) форп,r i методiв фiзкультурно,
Спортивноi дiяльностi та розвиток видiв спорту з урахуванням мjсцевих
особливостей i економiчних факторiв;

забезпе.tення розвитку олiмпiйських, гrаралiмпiйських, дефлiмпiйських ,rа

неолiмпiйськ,их видiв спорту, пiдтримки спOрту BeTepar_TiB;

НаДання пiдтримки становленню та впровад)i(енню ефективних фор,
Органiзацii реабiлiтацiйноi та спортивноi роботи з оообами, якi маютъ ypoptteHi
та набутi вади фiзичного розвитку;

створення в громадi сдиноi системи дитячо-юнацъкого футболу;
розширення Mepellci та удосконалення структури прOведення змагань

серед с|lут:больних команд сiл громади;
створення умов для проведення змаганъ з футболу серед широких верств

населення;

УЧаСТЬ у мiхснароднiЙ дiялъноотi спортивного населеннlI громади.

4. ФiнансоЕе забезпечення Програми

ПРОграма реалiзусться в мех(ах загального обсягу видаткiв, передбачених
бЮДrКетом Борщаriuськоi сiлъськоi ради на вiдповiднi роки на розвиток
фiЗИчноi культури i сгlорту, а такоrtt за рахунок заJIуIення позабюджетних
КОШТiВ iHBecTopiB, меценатiв, громадських фонлiв, iнших юридичних та
фiзичних осiб, Iцо не суцеречить чинному законодавству Украiни.
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Обсяг видаткiв, необхiдних длJI виконання Програми, уточнюетъся
щорску пiд час складання мiсцевого бюдх<ету з урахуванням iх реальних
моrtшивоотей.

5. Нашрями реалiзацii Програми
Реалiзацiя Проlрами здiйснюетъся за такими напрямами:

cTBopeHHrI умОв для фiзичного виховання i спорту в ycix типах закладiв
освiти, культури, за мiсцем роботи, про}кивання та вiдпочинку населення, у
збройних сиJIах та iнших вiйсъкових формуваннях, у правоохоронних органах,
рятувальних та iнших спецiальних службах;

забезпечення розвитку резервного спорту, спорту вищих досягнень,
спорту BeTepaHiB та iнвалiдiв;

покращення органiзацiйного, нормативно-правового,
матерiа-гlьно-технiчного, фiнансового, науково-методичного,
iнформачiйного забезпечення сфери фiзичноi культури i спорту.

6. Координацiя роботрl та контроль

КООрлинацiю роботи та контролъ за виконанням заходiв
програми здiйснюс постiйна депутатська комiсiя з соцi.ально-г},"д{анiтарних
пи,I,ань.

7. Очiкуванi результати виконання Програми

Виконання Програми дасть мохtливiстъ :

Збiльшити кtлъкiсть громадян, зzlJIучених до рiзних видiв фiзкультурно-
оздоровчоi та спортивноi роботи,

збiльшити кiлькiсть вихованщiв спортивних секцiй;
СТВОрити умови для успiшних виступiв збiрних команд та окремих

СГIОРТOМенiв громади в офiцiйних воеукраiнсъких i мiliснародних змаганнях;
ЗМеншити кiлъкiсть дiтей та учнiвськоТ молодi, якi вiднесенi за станом

здороl}'я до опецiальноi меди.tноi групи;
СТВорити необхiднi умови для фiзкультурно-оздоровчоi робо,ги серед

НаСеJIе}lНя, у тому .lислi серед осiб з уродженими та набутими вадами фiзичного
розвитку;

УДОсконаJIити органiзацiйнi засади системи футболу грOlчlади, збiльшит,и
.tиселъгliсть представникiв ширOких верстts населення, якi регулярно
ЗаЙМаЮтЬСя футболом, що, у свою чергу, априяти]\{е зних(енню рiвня
Злочиннооr,i, алкоголiзму, Hapкoмaнii, тютюнопыriння;

ЗабеЗпечити у{астъ футбольних команд громади у (liнальних частинах
обласних .лемпiонатiв, в iнших футбольних TypHipax та змаганнях.

кадрового,
Iuедичного,
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7, OcHoBHi :}аходи ПрогI)flivlrl

шр ож(ив аннfl , вiдгlочинк населення
1.1. Утворити та забезшечити дiялънigтъ
Координацiйноi ради гIри головi
Борrrrагiвсъкоi сiльськоi рали з питань
озвитку сьiзичноi культури i спорт

| .2. Створити уN4ови для запровi}дх(ення у
:за}кладах oоl]iT,и ycix типiв т,а (lорпr
власностi pyxoBoi активностi вихованцiв та
Ltlколяtliв
l .З. Забезпечити заклади освiти громади
спортивнип{ обладнанням та iHBeHTapeM
ltJляхом проведеннrI iнвентаризацi i
iснуrочоi матерiально-технiчноi бази,
нАяв}Iого обладнання та iHвeнTapro Та
поетаtIного ix оновлення
l .4. Створити умови для пiлвиш{ення piBHrI

фiзичноi пiдготовки молодi для
проходження слух(би у збройних силах,
iнших вiйсъкових формуtsаннях, проводити
щорi чну раЙонну спартакiаду доlrри:зовноi
молодi та забезпечити участь збiрноi
коп{анди громади у обласном)i е,rапi

ч9gyкpaiHcbKoi спартакiади
II. Забе:}печеннfl розврIтку резервного

Найменування заходу

I. Створення умов для фiзиLIного
в ycix типах закладiв, установ,

врIхOtsання i спорту
за плiсцем роботи,

спорту,
та iнвалiдiвспо в[rших досяf,нень, спо BeTepaHiB

2 L. Утворити вiддiлення бiатлоt{у в селi
l I ет,ропавлiвоъ ка Бсlрrrlагjвка

'2 .2. орrанiзацiя оздоровлення вихоuачпцiu
сtlортиI}Ftих оекцiй з Ndетою прOдов}Itення
I-I L}tJ Lt ал ъ н о-,I,ре r-I y t}t}лънOТ ро бо,ги у
К ;1н i lclr.ll,яI рн ий пер iод

У мехtах
кошторисних
ПРИЗГ:Iаt{еНЪ

вiдповiдальнi за
виконання

обсяг
фirrансування

трIс.гI)н.

Вiддiл OKNIC

Вiддiл OKN4C У пдежах

кошторисних
призначень

Вiддiл OKI\4C,
закдади освiти

У пдех(ах

кошт,орисних
призначень

Вiддiл ОКh4С,
скк
кСофiiвський>,
ГО фiзкультурно-
спортивноi
сшрямованостi,
заклади загальноi
середньо1 освIти

У межах
коштtорисних

призначень

Вiддiл OKVIC,
Петропавлiвсъко-
Борruагiвсъка
сiльсъка рада

У пдежах

кошториснrх
признаtIенъ

Вiддiл OKN4C,
скк
<<Софiiвський>>,

ГО фiзкулътурно-
спортивноi
спрямованостi,
заклади освiти



'2'З. Сгrрия,ги розtsитку мережi uентрiв

фiзиtlного здоров'я населення кСпорт для
Bcix>>

2.4, Забезпечити утворення й дiяльнiсть
штатних спортивних команд резервного
спорч/ та спорту BeTepaHiB громади

2.5. l3абезпеLIити:
проведення з]\{агань, спортивно*N{асових

ЗаХодiв (,lеtчtпiонати, кубки, турнiри,
cl] ортивнi сllестивалi, спартакi ади,
спортивнi iгри), навчалъно-тренувальних
зборiв з ол,iм пiйських i не олiьлшiйсъких
видiв спорту, спор,Iу iнвzr-гriдiв та BeTepaHiB;

учаOть спортс]\4енiв громади рiзних
вiкtэt]их груп у спортивних зNдi}ганнях
сlбл;}сног0 рiвня вiдповiдно до Сдиного
I{aJI ендарного плану шriжнародних,
I}сеуtсраi'нсь}(их,, обласних та районних
cIlopJ,I,]IJI-Io-N{acoвиx захолiв та зN{аганъ на
вiдповiдlrий piK

3 1. Сшрияти будiвництву ноIзих
спорт,ивI-Iих споруд

'з 2. I3абезпеLI1,1J.и органiзацiю
i,гtвентаризацii, паспортизацii та
серти(liкашii спорти}зних споруд, якi
роl],гilLLIоIзL}}li на тери,горii гроN{ ади,
незале}кно вiд dlopM власностi
3 .3 . ЗабезпеLlеннrI впровадження соцiальноi
реклаNIи пропАганди здорового споообу
}кр{ття, пiдвиrrlення 1эiвня кудьтури
х?рtlув;}ння, t{ебезпеки актиIзного та
п а}си t]н0 го,гIотюноKlzpiHнrl, в)Itив aHHrI
?,JI когоJl to, Flар коъцaHi i

3./l IlроIзед,еtIня

III. Покращення органiзацiйного, нормативно-правовOго, кадрового,
матерiально-технiчного, фiнансового, науково-методичного, медичного,

iнформацiйного забезпечення сфери фiзичноi культури i

iнс|эормацiйно-
заходiв з Nlетою

Вiддiл OKI4C,
скк

У NI ex(ax

Вiддiл OKIVIC,
заклади освiти

У мех(ах
кошторисних

изначень
вiддiл окмс
скк
кСофiiвсъкий>>,
ГО фiзкультурно-
сшортивноi
сшряNдованостi

У плежах

кошторисних
Iтризначень

Вiддiл ОКЬ4С,
скк
кСофiiвський)),
ГО фiзкулътурно-
сlтортивноi
сшрямованостi,
закдади освiти

У межах
кошторисних
призначень

Боршtагiвська
сiльська рада,
вiддiл оКVIС,
вiддiл ЖКГ

Бюджет громади

Вiддiл OKIvIC У межах
кош,горисних
призначень

Вiддiл OKI\4C,
скк
кСофiiвський>,
ГО фiзкультурно-
спортивноi
спрямованостi,
заклади освiти

У п,tех{ах

кошторисних
призначенъ

просвiтницьких кошт9I]и_9цу}



популяризацii серед дiтей, юнацтва та
молодi здорового способу }киття, занятъ

фiз,и.Iною кулътурою та спортом,
досягЕIення видатних украiнських
спортсменiв, утверд}кення патрiотизм,

кСофiiвський)>"
ГО фiзкультурно-
сIтортивноi
спрямованостi,
заклади освiти

призначенъ

3.5. ЗабезпеIIити виплати стипендii голови
Боршагiвськоi сiльськоi ради спортсменам
та i'x тренерам за високi спортивнi
досягнення на пiдставi ГIоло}кення про
стиIIендiю голови Борщагiвськоi сiльськоi

ради Бучансъкого райощ/ Киiвоькоi областi
за високi спортивнi досягнення

Борrцагiвська
оiлъсъка р&да,
вiддiл OKI\4C

Бrод>lсет гроN{ади

202L 2022 2023

200 240 2вв

W. Розвиток дитячо-юнацъкого футбол та ФYтзал
ll .l. Надавати N/rатерiалъно-технi.lну та
cPiHaнcoBy пiдтримку коirlандаh{ для участi у
обласних (lутбольних змаганнях та
:з i\,lаган}t,ях з сРу,гзалу

Вiддiл оКh{С,
скк
кСофiiвський>>,
ГО сРiзкlrлътурно-
спортивноi
спрямованоотi

У пле}ках

кошторисних
призначенъ

4,2. Загrровадити заохочувалънi шризи для
краш{их cпopтcмeнiB футболъних та
сРутзальних команд, ixHix TpeнepiB та iншргх
спецiалiстiв у данiй галузi

Борrшагiвська
сiльська р&да,
вiддiл OKhiIC, СКк
<<Софiiвський))

У п,rежах

кош:горисних
призначенъ

/+. З . .3алуч?}ти до розвитку фуrболу ,та

с]lут,зал.у aKl,иBicTiB фу,гболъного i

(l1'тЗального plrxiB, громадськi органiзацii
т]Oшо

Вiддiл OKh4C,
скк
кСосРiiвоький>>,
ГО фiзкультурно*
спортивноi'
сшрямованостi

,| .tl, I-I адZlвLll,и N,I аГерi аrльFIо*т,ехнiLI FIy J,?}

c|li нансOIзУ пiд,tр LINIK)' футбольниNI,га
сJlут,зaJl ьни l\{, суддяNiI

Вiддiл OKI\4C,
скк
кСофiiвський>>,
ГО фiзкулътурно-
спортивноi
спрямованоотi

У пдежах

кошторисних
приз наIIеrtъ

4. 5 . -JапРоваДи,гИ ВiдзНачення краших
N{еценi},],iв ],а1 спонсорiв фу,гбольного i
сРутзальFIого pyxiB

Борrrlагiвська
оiлъська р ала,
вiддiл OKNiIC

У межАх
кошториснtD(
шризначень

сiльсъкий Олесъ КУДРИК
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