Красноармійська міська рада

РІШЕННЯ
26.09.2012 №6/21-4
м. Красноармійськ

Про міську цільову Програму
розвитку фізичної культури і спорту
в місті Красноармійську Донецької області
на 2012-2016 роки

З

метою

забезпечення

умов

для

зміцнення

здоров’я

мешканців

міста,

популяризації здорового способу життя і сприяння ефективній реалізації державної
політики у сфері фізичної культури і спорту в місті Красноармійську, керуючись
статтями 27, 46 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», статтями 26, 43, 59, 73
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську цільову Програму розвитку фізичної культури і спорту в місті
Красноармійську Донецької області на 2012-2016 роки (далі – Програма), що додається.
2. Фінансовому управлінню (Штутман), комітету по фізичній культурі та спорту
(Поліщук) при формуванні місцевого бюджету на відповідний рік та підготовці
пропозицій щодо внесення змін до нього передбачати кошти для виконання заходів
Програми, виходячи з фінансової можливості місцевого бюджету.
3. Рішення Красноармійської міської ради від 22.11.2006 № 5/8-203 «Про міську
Програму розвитку фізичної культури і спорту в місті Красноармійську на 2007-2011
роки» зняти з контролю як в основному виконане.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
охорони здоров’я, освіти, науки, у справах молоді, культури, фізичної культури і спорту
(Дубинка).

В.о. міського голови

Г.О. Гаврильченко

Додаток
до рішенням міської
ради
26.09.2012 №6/21-4

Міська цільова програма
розвитку фізичної культури і спорту
в місті Красноармійську Донецької
області на 2012-2016 роки

м. Красноармійськ
2012 рік

ПАСПОРТ
програми
1. Назва Програми
Міська цільова програма розвитку фізичної культури і спорту в
місті Красноармійську на 2012-2016 роки.
2. Замовник, координатор
Комітет по фізичній культурі та спорту Красноармійської міської ради.
3. Керівник програми
Заступник міського голови – Балашов В.Ю.
4. Відповідальний виконавець програми
Комітет по фізичній культурі та спорту Красноармійської міської ради.
5. Учасники (співвиконавці) програми
Структурні підрозділи міської ради, виконавчі органи міської ради,
підприємства, установи і організації.
6. Строк виконання програми
2012 – 2016 роки
7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування
Обсяг
фінансування
фінансування
(тис. грн.)

у тому числі за роками:

Джерела

2012

2013

2014

2015

2016

Державний
бюджет

209,0

25,0

37,0

42,0

50,0

55,0

Обласний
бюджет

118,0

12,0

17,0

24,0

30,0

35,0

Кошти
бюджетів
міст і
районів

17415,4

2644,6 3171,6 3333,3 3862,1 4403,8

Інші джерела

9263,8

2857,5 1688,1 1417,8 1571,4 1729,0

Усього

27006,2

5539,1 4913,7 4817,1 5513,5 6222,8
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ВСТУП
Міська цільова Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті
Красноармійську на 2012-2016 роки (далі – Програма) розроблена з метою
забезпечення реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту
в Донецькій області.
Програму розроблено з урахуванням положень:
- Закону України від 17.11.2009 № 1724-VI «Про фізичну культуру і
спорт»;
- Указу Президента України „Про заходи щодо підготовки та проведення
в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу” від
09.02.2012 № 74/2012;
- Протокольного рішення за результатами засідання від 30.09.2010
Громадської гуманітарної ради під головуванням Президента України
В.Ф. Януковича (від 13.10.2010 № 1-1/2429);
- Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку
фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки, затвердженої розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 828-р;
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 № 360-р
„Про заходи щодо підготовки та проведення в Україні у 2012 році Року спорту
та здорового способу життя”;
- Постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1115
„Про затвердження Порядку створення штатних спортивних команд резервного
спорту”;
- Рішення Ради регіонів від 03.06.2011 під головуванням Президента
України В.Ф. Януковича (від 14.06.2011 № 1-1/1159);
- методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних
цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затверджених
наказом Міністерства економіки України від 04.12.2006 №367.
Програма визначає основні стратегічні напрямки дій щодо реалізації
державної політики у сфері фізичної культури та спорту в місті.
1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Розроблення проекту міської цільової Програми розвитку фізичної
культури і спорту в місті Красноармійську на 2012-2016 роки (далі – проект
Програми) викликано необхідністю вирішення проблемних питань реалізації
державної політики у сфері фізичної культури і спорту в місті та області.
Проблеми проявляються у:
- негативному впливі низької рухової активності на здоров’я населення,
особливо дітей, підлітків та молоді;
- застарілих матеріально-технічних базах спортивних споруд;
- низькому рівні забезпеченості спортивним інвентарем та обладнанням
ДЮСШ, учбових закладів, підприємств та установ;

- відсутність економічної заінтересованості суб’єктів господарської
діяльності у сприянні реалізації заходів щодо зниження професійної
захворюваності та зміцнення здоров’я працівників;
- недостатньому залученню коштів інших джерел для потреб сфери.
Проблемні питання стосуються відсутності у населення мотивації до
здорового способу життя, низької якості і незадовільності послуг,
неефективності системи управління, недосконалості нормативно-правового і
кадрового забезпечення.
За підсумками соціологічного дослідження заняття спортом як хобі є
лідером у рейтингу переваг щодо засобів проведення вільного часу серед
молоді. У зв’язку з цим, постає актуальне питання створення відповідних умов
для надання різноманітних і доступних послуг, а також активного сімейного
дозвілля.
Ці проблеми потребують вирішення при концентрації зусиль та
ресурсів, високому рівні міжвідомчої співпраці, тому необхідним є
застосування програмного методу на основі розробки та реалізації Програми із
залученням фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів, вітчизняних
та іноземних інвесторів, за чіткої координації діяльності центральних і
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
2. Мета Програми
Стратегією Програми є формування здорової нації як складової
людського капіталу та досягнення високих спортивних показників як частини
іміджу міста, регіону та держави.
Метою Програми є:
впровадження діючої системи формування традицій і культури
здорового способу життя, престижу здоров'я, залучення громадян до активних
занять фізичною культурою і спортом, формування нових цінностей,
спрямованих на збереження і зміцнення людського капіталу;
забезпечення розвитку видів спорту за допомогою підтримки
дитячо-юнацького і резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту
інвалідів і ветеранів, розвиток клубної мережі для утвердження міжнародного
авторитету держави у світовому співтоваристві.
3. Основні шляхи і способи розв’язання проблеми
Розвиток фізичної культури і спорту в контексті формування здорового
способу життя - це надзвичайно актуальне питання і воно має стати
безумовним стратегічним пріоритетом державної політики.
Негативні тенденції, які склались у сфері, потребують застосування
ефективних механізмів і методів їх подолання. Реалізація програми є
оптимальним рішенням у вирішенні проблем розвитку сфери фізичної культури
та спорту в місті.

Основний акцент в програмі буде спрямовано на вирішення питань
будівництва та експлуатації спортивних споруд, розвитку масового та
резервного спорту, доступності фізкультурно-оздоровчих послуг для всіх
верств населення, забезпечення кваліфікованими кадрами, тощо. Всі ці
питання і є складовими частинами системи управління у визначеній сфері.
Особливу увагу необхідно привернути до заходів з популяризації
здорового способу життя і підвищенню престижу спорту.
4. Завдання і заходи та строки виконання Програми
Основними завданнями Програми є:
-

Створення умов для фізичного виховання у сфері освіти
Розвиток масового спорту
Розвиток фізичної культури та спорту у виробничій сфері
Організація масової фізкультурно-спортивної і реабілітаційної роботи
серед соціально-незахищених категорій населення
Розвиток дитячо-юнацького і резервного спорту
Розвиток спорту вищих досягнень
Олімпійська, паралімпійська підготовка і міжнародне співробітництво
Розвиток та модернізація спортивної інфраструктури в місті.
Медичне забезпечення
Нормативно-правове і кадрове забезпечення
Організаційне і інформаційне забезпечення
Фінансове забезпечення - залучення інвестицій

Перелік завдань і заходів Програми наведено у додатку 2.
Термін реалізації програми - впродовж 2012-2016 років.
5. Очікувані результати, ефективність Програми
В результаті реалізації завдань і заходів Програми передбачається
створення умов кожному мешканцю міста для занять фізичною культурою і
спортом, досягнення максимальних результатів на змаганнях Всеукраїнського
та міжнародного рівнів.
Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 1.
При розробці Програми використовувалась Концепція щодо формування
місцевих Програм, спрямовану на реалізацію мети Програми.
Концепція розроблена для керівництва під час розробки міських та
районних программ розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки.
З метою опрацювання питань розробки заходів наводяться наступні
рекомендації щодо соціальних стандартів, показників і критеріїв досягнень.

6. Обсяги та джерела фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та
місцевих бюджетів, коштів підприємств і організацій та інших джерел, не
заборонених чинним законодавством.
Загальний обсяг фінансування в рамках Програми складає
27006,2 тис.грн., з них кошти: з державного бюджету – 209,0 тис.грн.,
обласного бюджету – 118,0 тис. грн., бюджетів міст і районів – 17415,4 тис.грн.
та інших джерел – 9263,8 тис.грн.
Орієнтовні обсяги фінансування видатків на виконання завдань і заходів
за напрямками з усіх джерел фінансування Програми наведено у додатку 2.
Виконання Програми здійснюється у межах реальних фінансових
можливостей міського бюджету та інших джерел на відповідний рік.
7. Контроль за реалізацією заходів Програми
Загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснює
Красноармійська міська рада, поточну координацію та контроль виконком
міської ради та Донецьке обласне управління з питань фізичної культури та
спорту облдержадміністрації.

Секретар міської ради

Г.О.Гаврильченко

Додаток 1
до міської цільової Програми розвитку
фізичної культури і спорту в місті
Красноармійську на 2012-2016 роки

Основні показники
розвитку фізичної культури та спорту в місті Красноармійську
у 2012-2016 роках
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Найменування показника
Кількість осіб, які займаються всіма
видами
фізкультурно-оздоровчої
та
спортивної діяльності (% від загальної
кількості населення)
Кількість учнів та студентів, які
займаються
фізкультурно-оздоровчою
роботою у закладах освіти (% від їх
загальної кількості)
Кількість займаючихся фізкультурнооздоровчою
роботою
за
місцем
проживання (% від загальної кількості
населення)
Кількість центрів фізичного здоров’я
населення „Спорт для всіх”
Кількість працівників, які займаються
фізкультурно-оздоровчою роботою у
режимі робочого дня та у вільний від
роботи час (% від загальної кількості
працюючого населення)
Кількість дітей соціально незахищених
категорій, які займаються фізкультурнооздоровчою та спортивною діяльністю (%
від загальної кількості дітей зазначеної
категорії)
Кількість інвалідів, які займаються
реабілітаційно-оздоровчою
та
спортивною роботою (% від їх загальної
кількості)
Кількість
інструкторів-методистів,
введених до штатного розпису сільських,
селищних, районних органів виконавчої
влади,
підприємств,
установ
та
організацій агропромислового комплексу
України.
Кількість дітей та підлітків, які
займаються у спортивних школах (% від
загальної кількості населення у віці 6-23
років)

2012
рік

2012-2016 роки
2013
2014
2015
рік
рік
рік

2016
рік

17,3

17,5

17,7

18,0

18,3

18,5

42,0

42,5

43,0

43,5

44,0

45,0

2,63

2,8

3,3

4,0

4,5

5,0

-

-

-

1

-

-

5,2

6,0

6,8

7,8

9,5

11,0

58,0

58,5

59,0

59,3

59,6

60,0

3,6

4,2

5,4

6,2

7,2

8,0

4

4

4

5

5

6

15,4

16,0

16,4

16,8

17,2

18,0

2011
рік

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

% учнів ДЮСШ,
канікулярний період

оздоровлених

у

Кількість членів Національних збірних
команд :
- з олімпійських видів спорту;
- з неолімпійських видів спорту;
- з паралімпійських та дефлімпійських
видів спорту.
Кількість спортсменів, яких забезпечено
стипендіям
Кількість спортсменів та тренерів, яким
вирішено соціально побутові питання
Кількість
побудованих
спортивних
споруд
Кількість
реконструйованих
та
відремонтованих спортивних споруд
Кількість спортивних споруд, які внесено
до електронного реєстру

Секретар міської ради
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