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Розділ 1. Проблеми та обгрунтування  необхідності їх розв’язання 

програмним методом 

 

Розроблення проекту комплексної програми розвитку фізичної культури 

і спорту на території Перещепинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2019-2021роки (далі – Програма) викликано необхідністю 

вирішення проблемних питань реалізації державної політики у сфері 

фізичної культури і спорту в нашому регіоні. 

Актуальними проблемами на сьогодні залишаються: погіршення стану 

здоров’я населення, зловживання алкоголем, вживання наркотичних засобів, 

і як наслідок, зменшується тривалість життя, зростають антигромадські 

прояви та загострюється криміногенна ситуація, особливо  у молодіжному 

середовищі.  

Статистичні дані свідчать про те, що в Дніпропетровській області: 

захворюваність дітей складає 76,5% на 10 тис. дитячого населення; 

виявлення захворювань при профілактичному огляді складає 20,5% на 

10 тис. дитячого населення; 

до спеціальної медичної групи за станом здоров’я відносяться 8% учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів і 7% студентів вищих навчальних 

закладів І-IV рівня акредитації; 

Середня тривалість життя у чоловіків складає 63 роки, у жінок – 72 роки 

і є найнижчою у Європі. 

Світовий досвід показує, що рухова активність людини протягом усього 

життя запобігає захворюванням та поліпшує стан здоров’я. До основних 

причин, що негативно впливають на спосіб життя, стан здоров’я населення та 

розвиток сфери фізичної культури і спорту, відносяться: 

 -несформованість сталих традицій та мотивацій щодо ведення 

здорового способу життя та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів 

засобами фізичної культури і спорту, як важливих чинників фізичного та 

соціального благополуччя, поліпшення стану здоров’я і подовження 

тривалості життя;  

-загальне погіршення стану здоров’я населення, що призводить до 

зменшення кількості осіб, які можуть бути залучені до дитячо-юнацького 

спорту та спорту вищих досягнень, зокрема спроможних витримувати значні 

фізичні навантаження та досягати високих спортивних результатів; 

-невідповідність вимогам сучасності та значне відставання від світових  

стандартів ресурсного забезпечення сфери фізичної культури і спорту, а 

саме: кадрового, фінансового, матеріально-технічного, інформаційного. 

Проблеми спорту вищих досягнень стримують утвердження 

позитивного іміджу регіону, держави на міжнародній арені та не сприяють 

патріотичному вихованню населення. 

Основні причини виникнення проблеми характеризуються такими 

чинниками:  

- обмежена рухова активність, нераціональне та незбалансоване 

харчування, фактори асоціальної поведінки у суспільстві;  



- недостатня кількість висококваліфікованих працівників фізичної 

культури та спорту при щорічному випуску з профільних вищих навчальних 

закладів достатньої кількості фахівців; 

- низький рівень розвитку спортивної інфраструктури, здатної 

задовольнити потреби населення у щоденній руховій активності відповідно 

до фізіологічних потреб, у тому числі – осіб з обмеженими фізичними 

можливостями; 

- невідповідність послуг, що надаються засобами фізичної культури і 

спорту за місцем проживання та роботи громадян, в місцях масового 

відпочинку населення, у тому числі  – в сільській місцевості, потребам 

населення та людям з обмеженими фізичними можливостями;  

- відсутність економічної зацікавленості суб’єктів господарської 

діяльності у сприянні реалізації заходів щодо зниження професійної 

захворюваності та зміцнення здоров’я працівників; 

 - низький рівень пропаганди у засобах масової інформації та просвіти   

населення щодо усвідомлення цінності здоров’я, відповідального ставлення  

батьків до виховання своїх дітей та несформованість ефективної системи 

стимулювання населення до збереження свого здоров’я;  

 - недостатність бюджетного фінансування та матеріально-технічного 

забезпечення, неефективність залучення коштів з інших джерел, незначний 

обсяг інвестицій. 

Все це суттєво вплинуло на рівень інтелектуального, культурного, 

фізичного розвитку людей села, призвело до безкультур’я, пияцтва, 

підвищення рівня злочинності, відсутності поваги до самих себе, старшого 

покоління та до середовища, що нас оточує. Ці проблеми потребують 

вирішення, за умов застосування програмного методу на основі розробки та 

реалізації Програми із залученням фінансових ресурсів органів місцевого 

самоврядування відповідно до сучасних потреб економічного і соціального 

розвитку регіону. 

Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту на території 

Перещепинської міської об’єднаної територіальної громади визначає 

необхідні зміни у підходах суспільства до зміцнення здоров'я людини як 

найвищої гуманістичної цінності та пріоритетного напряму державної 

політики і розрахована на 2019- 2021роки.  

 

Розділ 2.Актуальність та цільові групи Програми  

 

Актуальність програми  полягає у створенні умов для сучасного 

формування здорового способу життя дітей та молоді, відповідального 

ставлення до свого здоров`я та здоров`я оточуючих, усвідомлення життєвої 

необхідності у здоровому способі життя, відродженні вікових національних 

традицій, піднятті рівня інтелекту, моральних і духовних якостей сільського 

та міського населення, організації фізкультурно-оздоровчої, спортивно-

масової роботи за місцем проживання та в місцях масового відпочинку 



жителів територіальної громади, реалізації державної політики відродження 

громади.  

Проект програми спрямований на задоволення подальших потреб всіх 

верств населення Перещепинської міської об’єднаної громади:  

- дітей дошкільного віку; 

- школярів; 

- молоді;  

- ветеранів спорту та інших вікових категорій. 

Впровадження  цієї програми є однією з складових частин, які 

необхідно виконати для реального підвищення загального рівня життя 

населення Перещепинської міської об’єднаної громади. 

 

Розділ 3. Мета Програми 

Головною метою програми є створення умов для розвитку фізичної 

культури і спорту, забезпечення переорієнтації практичної діяльності 

галузі на розв'язання пріоритетної проблеми - зміцнення здоров'я 

населення засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту, 

розвитку видів спорту. Програма визначає стратегію розвитку сфери 

фізичної культури і спорту на території  Перещепинської міської об’єднаної 

територіальної громади на  2019-2021 роки. Метою Програми є: 

- забезпечення розвитку всіх напрямів фізичної культури, базуючись на 

принципах рівності та недискримінації; 

- створення умов для залучення широких верств населення до 

систематичних занять фізичною культурою та масовим спортом з 

урахуванням віку, статі, стану здоров’я, інтересів, побажань, здібностей та 

індивідуальних особливостей кожного, популяризації здорового способу 

життя та сприяння розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації; 

- створення умов для максимальної реалізації здібностей обдарованих 

дітей та молоді, в тому числі і молоді з інвалідністю; 

- створення цілісної системи забезпечення сфери фізичної культури і 

спорту шляхом удосконалення кадрового, матеріально-технічного, 

фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного 

забезпечення, активізації співпраці з громадськими організаціями 

фізкультурно-спортивної спрямованості, удосконалення системи морального 

і матеріального заохочення у сфері фізичної культури та спорту, 

стимулювання досягнення високих спортивних результатів. 

 

Розділ4. Шляхи та засоби розв'язання проблем  

Формування нових підходів до фізичного виховання і спорту, 

виходячи з існуючих соціально-економічних реалій: 



-визначення пріоритетів у діяльності органів виконавчої влади 

щодо забезпечення здоров'я дітей, учнівської та студентської молоді, 

робітників, службовців та інших верств населення;  

-запровадження ефективної моделі фінансування спортивного 

комплексу та впровадження ефективних форм, методів і засобів 

фізкультурно-спортивної діяльності та видів спорту з урахуванням 

місцевих особливостей, традицій, економічних факторів, умов праці та 

вільного часу населення; 

-забезпечення збереження наявної матеріально-технічної бази, 

поліпшення умов її функціонування, визначення стратегічних напрямів 

подальшого розвитку; 

-створення комунального закладу з штатом кваліфікованих 

працівників для обслуговування спортивного комплексу; 

-забезпечення фінансової підтримки для заохочення спортсменів 

до високих спортивних результатів на районних, обласних, 

всеукраїнських, європейських та всесвітніх змаганнях; 

- залучення благодійної допомоги приватних підприємців та  інших 

інвесторів для спільної реалізації програми; 

-приймати участь в різних конкурсах проектів програм ( районних, 

обласних, державних, міжнародних ) розвитку органів місцевого 

самоврядування в сфері фізичної культури та спорту, співпрацювати з 

різними фондами; 

-використання нових методів організації діяльності спортивного 

комплексу за рахунок надання платних послуг в межах законодавства; 

-впровадження ефективної форми організації реабілітаційної та 

спортивної роботи із особами з обмеженими можливостями. 

 

Розділ 5 Перелік завдань та заходів Програми 
 

Основними завданнями програми є: 

- проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи 

на спортивному комплексі, в навчальних закладах і у місцях масового 

відпочинку громадян, а також фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної 

роботи серед інвалідів; 

- забезпечення розвитку олімпійських, параолімпійських та 

неолімпійських видів спорту шляхом запровадження фінансової та 

матеріально-технічної підтримки дитячого, дитячо-юнацького спорту, спорту 

вищих досягнень, спорту інвалідів і спорту ветеранів, проведення змагань на 

місцевому рівні, та забезпечення участі спортсменів і збірних команд у 

районних, обласних,  державних та всесвітніх змаганнях з видів спорту 

всеукраїнського, європейського та всесвітнього рівнів.  

- формування молодої, здорової  нації на основі здійснення 

пропагандистської діяльності, спрямованої на популяризацію здорового 

способу життя; 

             - введення посади  інструктора по спорту по всіх  округах  громади; 



- придбання спортивної форми, інвентарю та обладнання; 

  - утримання футбольних полів, які знаходяться на території 

громади;  

            - будівництво спортивних майданчиків зі штучним покриттям; 

  - співпраця з середніми та вищими закладами фізкультурного 

напрямку; 

  - виготовлення технічної документації на будівництво 

спортивного комплексу (міні-футбольне поле із штучним покриттям 

розміром 24х42м., тренажерний майданчик, волейбольну і бадмінтонову 

площадки, трибуни для глядачів на 500 місць, спортивний зал,басейн); 

 - проводення роботи по співпраці та розвитку фізичної культури та 

спорту з районним ФСТ “Колос” та  федераціями по іншим видам спорту. 

- забезпечення організованої зайнятості молоді у вільний час, за 

інтересами та здібностями, підтримка талановитої молоді;  

- створення секцій з футболу, волейболу, легкої атлетики, 

настільному тенісу, бадмінтону,  секцій з шахів і шашок та групи 

„Здоров’я”. 

Розділ 6. Строки виконання Програми 

 

Програма  реалізується в три етапа: 

 

І етап – з січня 2019 року по грудень 2019 року; 

 

ІІ етап – з січня 2020 року по грудень 2020 року; 

 

ІІІ етап – з січня 2021 року по грудень 2021року;   

         

Розділ 7. Організація управління та контролю ,   

за ходом виконання програми 

Координацію роботи, щодо виконання програми покласти на 

виконавчий апарат Перещепинської міської ради, контроль за 

ходом виконання програми здійснює комісія з питань міжнародного 

співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та 

туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та 

дитинства, з питань освіти, науки, культури, мови, прав 

національних меншин Перещепинської міської ради . 

Розділ 8 Очікувані кінцеві результати виконання програми  

Основним результатом реалізації цієї програми безумовно стане 

створення умов для спортивного та фізичного розвитку всіх верств  



населення. Розбудова спортивного комплексу та укріплення матеріально-

технічної бази по округах дасть можливість населенню територіальної 

громади організовано та в сучасних умовах займатися фізкультурою і 

спортом на протязі року, сформувати переконання щодо необхідності 

ведення здорового  способу життя. Збудований спортивний комплекс дасть 

можливість проводити на високому організаційному рівні районні, обласні та 

регіональні змагання.  

Час, який проводитимуть мешканці громади на території спортивного 

комплексу, витіснить  з життя людей такі негативні явища, як алкоголізм, 

наркоманію, скоєння  різного виду правопорушень. Підростаюче покоління 

матиме можливість фізично розвиватися, організовано проводити свій 

вільний час, відмовитися від шкідливих  звичок. 

Сучасний спортивний комплекс стане центром дозвілля та 

оздоровлення  Перещепинської міської об’єднаної громади, гордістю 

досягнень нашого суспільства, втіленням державної політики в сфері  

відродження фізичної культури і спорту. 

    

 Розділ 9. Фінансове забезпечення виконання програми 

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок  коштів міського 

бюджету Перещепинської міської ради  та інших джерел, незаборонених 

законодавством. 

 

 

 

 

 Секретар міської ради                                                     М.Г.КОПИТЬКО 


