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УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області

Дванадцята сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 24 грудня 2021 року смт Калинівка №230-12-VIII

Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту ш 
території Калинівської селищної ради на 2022-2025 роки

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
«Про фізичну культуру і спорт», постанови Верховної Ради України від 
19.10.2016 №1695 «Про забезпечення сталого розвитку сфери фізичної культури ті 
спорту в Україні в умовах децентралізації влади», Указу Президента України від 
09.02.2016 №42 «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності і 
Україні» на період до 2025 року «Рухова активність - здоровий спосіб життя 
здорова нація», Бюджетного кодексу України, Калинівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку фізичної культури та спорту на територї 
Калинівської селищної ради на 2022-2025 роки, що додається.

2. Управлінню фінансів Калинівської селищної ради передбачити в бюджеті 
Калинівської селищної територіальної громади бюджетні призначення не 
фінансування Програми, виходячи з реальних можливостей та пріоритетів.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 
Калинівської селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально- 
економічного розвитку, інв 
освіти, культури, туриз 
соціального захисту насе

Селищний голова

г міжнародного співробітництва та з питань
льтури і спорту, охорони здоров’я та

Юлія ОЛЕКСЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення
Калинівської селищної ради 
від 24.12.2021 № 230-12-УПІ

ПРОГРАМА
розвитку фізичної культури та спорту 

на території Калинівської селищної ради 
на 2022-2025 роки

смт Калинівка



ПАСПОРТ

Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Калинівської 
селищної ради на 2022 - 2025 роки

1.
Ініціатор розроблення 
Програми

Сектор молоді та спорту Калинівської 
селищної ради

2.

Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
органу виконавчої влади 
про розроблення програми

Закон України «Про фізичну культуру і 
спорт», постанова Верховної Ради України 
від 19.10.2016 №1695 «Про забезпечення 
сталого розвитку сфери фізичної культури 
та спорту в Україні в умовах 
децентралізації влади», Указ Президента 
України від 09.02.2016 №42 «Про
Національну стратегію з оздоровчої 
рухової активності в Україні» на період до 
2025 року «Рухова активність - здоровий 
спосіб життя - здорова нація», Бюджетний 
кодекс України

Розробник Програми Сектор молоді та спорту Калинівської 
селищної ради

4. Відповідальний виконавець 
Програми

Сектор молоді та спорту Калинівської 
селищної ради

5. Учасники Програми
Сектор молоді та спорту Калинівської 
селищної ради та інші виконавчі органи 
Калинівської селищної ради

6. Термін реалізації Програми 2022 - 2025 роки

7.
Перелік витоків 
фінансування у виконанні 
Програми

Бюджет Калинівської селищної 
територіальної громади, інші джерела, не 
заборонені чинним законодавством

8.

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, всього, 
у тому числі:

13 610 тис. грн

8.1.
коштів бюджету 
Калинівської селищної 
територіальної громади

У межах видатків, передбачених у 
відповідних бюджетах

8.2. коштів інших джерел У межах фінансування, не заборонених 
чинним законодавством



3. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Фізична культура і спорт - невід’ємна частина виховного процесу дітей, 
молоді та повноцінного життя дорослого населення громади. її основне 
призначення - зміцнення здоров’я, підвищення фізичних можливосте людини, 
забезпечення здорового способу життя.

Спорт - це динамічний рух уперед з використанням новітніх технологій та 
методів виховання, навчання та оздоровлення широких верств наследення, 
фундамент успішного майбутнього.

У громаді збережено ефективну систему проведення спортивних заходів, 
перед усім комплексних та багато ступеневих змагань. Проте досягнутий рівень 
розвитку фізичної культури і спорту не забезпечує оптимальної рухової 
активності кожної людини впродовж усього життя, поліпшення стану здоров’я, 
профілактики захворювань та фізичної реабілітації.

Недостатня рухова активність громадян у повсякденній діяльності негативно 
впливає на стан здоров’я насленння, що у свою чергу позначається на погіршенні 
демографічної ситуації в Україні. За інтегральним показником здоров’я 
населення, яким є середня очікувана тривалість життя людини Україна посідає 
одне з останніх місць в Європі.

Наявні на території Калинівської селищної територіальної громади 
спортивні об'єкти не в повній мірі можуть задовольниии потреби населення.

Більшість спортивних об’єктів потребують ремонтів та обладнання сучасним 
спортивним інвентарем.

Дуже малий відсоток мешканців сіл охоплено фізкультурно-оздоровчою 
роботою.

Як наслідок, у підростаючого покоління різко прогресують хронічні хвороби. 
Ситуація загострюється через зростаючу популярність у дитячому та 
молодіжному середовищі і привабливих видів нефізичної діяльності (гаджети, 
комп’ютери тощо).

Враховуючи стан розвитку фізичної культури і спорту в Калинівській 
громаді, Програмою передбачається створення необхідних соціально- 
економічних, організаційно-технічних умов щодо підвищення життєдіяльності 
сфери фізичної культури і спорту, її формування в умовах адаптації до сучасних 
вимог.

4. Мета і основні завдання Програми

Мета Програми полягає у створенні умов для впровадження здорового 
способу життя, залучення населення до масового спорту як важливої складової, 
покращення якості та тривалості активного способу життя населення громади, 
забезпечення виховання молодів дусі олімпізму, пропагування здорового 
способу життя.

Метою Програми є збереження існуючої мережі спортивних секцій та 
створення нових, створення спортивних майданчиків, забезпечення проведення 
обласних, змагань громади, створення сприятливих умов в організації якісного, 



змістовного дозвілля жителів громади, покращення матеріально-технічної бази 
спортивних об'єктів шляхом придбання спортивного обладнання та інвентарю, 
підвищення уваги органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 
до проблем сфери фізичної культури і спорту.

Для досягнення мети Програми необхідно вирішити такі основні завдання:
- забезпечити об’єднання зусиль у розвитку фізичної культури і спорту 

заінтересованих громадських та приватних організацій, широких верств 
населення територіальної громади;

- сформувати у населення сталі традиції та мотивації щодо фізичного 
виховання і спорту, як важливих чинників забезпечення здорового способу 
життя;

- удосконалити форми залучення різних груп населення до регулярних та 
повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем їх проживання, 
навчання, роботи та у місцях масового відпочинку;

- удосконалити систему дитячо-юнацького спорту;
- удосконалити систему формування та підготовки сільських та селищних 

збірних команд різних вікових категорій з різних видів спорту;
- удосконалити управляння спортивною сферою шляхом створення умов для 

зростання роді громадських та приватних організацій фізкультурно-спортивної 
спрямованості;

- підвищення рівня сфери спорту та фінансового забезпечення;
- поліпшення результатів виступів спортсменів та команд громади в місцевих, 

районних, обласних та всеукраїнських змаганнях;
- збільшення кількості дітей та молоді організованими спортивними секціями 

та гуртками;
-забезпечення населення спортивними майданчиками та штучними 

футбольними полями, багатофункціональними майданчиками;
підвищення рівня інформаційно-просвітницької діяльності та 

пропагандистської роботи серед населення за дотримання здорого способу 
життя.

Перелік заходів Програми наведено у додатку 1 до Програми.

5. Фінансове забезпечення виконання Програми

Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми в 
2022-2025 роках складає 13 680 тис.гривень.

Фінансування програми проводиться за рахунок бюджету Калинівської 
селищної територіальної громади, а також інших джерел фінансування, не 
заборонених чинним законодавством та на підставі Закону України «Про 
фізичну культуру і спорт» та Бюджетного кодексу України.

Селищна рада щороку передбачає у проектах місцевого бюджету необхідні 
обсяги коштів для виконання Програми з урахуванням можливостей бюджету на 
відповідний рік.

Обсяги бюджетних асигнувань будуть визначатись, виходячи з необхідності 
виконання у відповідних роках конкретних заходів Програми, орієнтовних 
витрат на їх реалізацію.



Прогнозовані обсяги та джерела фінансування наведені у Додатку 2 до 
Програми.

Термін дії Програми - 2022-2025 роки.

6. Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:
- формування національної моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на 
демократичних та гуманістичних засадах шляхом об’єднання зусиль 
заінтересованих державних, громадських, приватних організацій та широких 
верств населення;
- запровадження доступних, якісних та різноманітних форм оздоровчих та 
спортивних послуг для різних верств населення;
- збільшення кількості населення, яке регулярно використовує засоби фізичної 
культури і спорту для проведення активного дозвілля та забезпечення здорового 
способу життя, що дозволить суттєво зменшити витрати на лікування 
захворювань, спричинених низькою руховою активністю та подолання 
антигромадських проявів, передусім серед молоді;
- удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі у різного рівня 
змаганнях, що сприятиме утвердженню патріотичних почуттів у громадян та 
підвищенню авторитету Калинівської селищної ради;
- збільшення ресурсного забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, 
залучення позабюджетних коштів.

У результаті реалізації завдань і заходів Програми передбачається:
- удосконалення системи інформування населення через засоби масової 
інформації про позитивний вплив на людину оптимальної рухової і активності;
- забезпечення висвітлення визначних спортивних подій, пропагування розвитку 
фізкультурно-спортивного руху;
- створення належних матеріально-технічних цмов для розвитку пріоритетних 
видів спорту, підвищення рівня забезпечення населення спортивними об’єктами 
різного типу;
- виконання ремонтних робіт спортивних майданчиків, футбольних та 
баскетбольних полів тощо;
- створення належних умов до проведення місцевих, районних та обласних 
змагань.

Результативні показники виконання Програми та напрямки використання 
бюджетних коштів:
- придбання спортивного інвентаря;
- оплата транспортних послуг на перевезення спортсменів/команд на змагання;
- стимулювання кращих спортсменів;
- стимулювання тренерів, що показують найкращі результати;
- розробка проектів нових спортивних об’єктів та втілення їх в життя;
- ремонти та обслуговування існуючих спортивних об’єктів.

Виконання Програми дасть можливість:
- посилити підтримку спорту на місцевому рівні та створити ефективну систему 
управління;



- удосконалити систему аматорського волейболу, баскетболу, футболу здатну 
забезпечити залучення широких верств населення до активних занять фізичною 
культурою і спортом;
- втілити в життя проект розширення спортивних секції з нових видів спорту - 
настільний теніс, шахи, шашки, регбі тощо.
Покращити розвиток спортивної бази шляхом належного утримання існуючих 
стадіонів, футбольних полів та спортивнтх майданчиків, їх ремонту, 
реконструкції, побудови.

7. Контроль за виконанням Програми

Сектор молоді та спорту Калинівської селищної ради у процесі виконання 
Програми забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів 
протягом цього строку реалізації відповідних програм ц межах бюджетних 
призначень.

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів та завдань. 
Узагальнення матеріалів здійснює сектор молоді та спорту Калинівської 
селищної ради. Узагальнена інформація подається постійній комісії з питань 
освіти, культури, туризму, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та 
соціального захисту населення з метою забезпечення контролю за досягненням 
поставлених цілей для визначення необхідності коригування документу.

Внесення змін до Програми здійснюється за процедурою внесення змін до 
місцевих нормативних актів. Контроль за використання бюджетних коштів, 
спрямованих на забезпечення виконання програми, здійснюється в порядку, 
встановленому бюджетним законодавством України.

Заступник Калинівського 
селищного голови 
з гуманітарних питань ЧАЙКІВСЬКИЙ



Додаток 1 до Програми

Заходи до Програми 
розвитку фізичної культури та спорту на території 

Калинівської селищної ради на 2022-2025 роки

№ 
з/п

Перелік заходів програми Джерела 
фінансування

Терміни 
виконання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), 
тис.грн., у тому числі

Очікуваний 
результат

Всього 2022 2023 2024 2025

1 Ремонт об’єктів 
фізкультурно-спортивного 
призначення (заміна сіток, 
ремонт огорож тощо)

селищний 
бюджет та 
інші джерела 
не 
заборонені 
законом

щорічно 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Створення 
сприятливих умов 
для фізичного 
розвитку та 
здорового способу 
життя мешканців 
громади

2 Облаштування 
багатофункціональних 
спортивних 
майданчиків та стадіонів, 
штучних полів 
(огородження, освітлення, 
заміна покриття тощо)

селищний 
бюджет та 
інші джерела 
не 
заборонені 
законом

щорічно 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Створення 
сприятливих умов 
для фізичного 
розвитку та 
здорового способу 
життя мешканців 
громади

3 Забезпечення обладнанням 
та
Інвентарем існуючих 
спортивних 
об’єктів (переносні 
футбольні ворота різних 
розмірів,табло тощо)

селищний 
бюджет та 
інші джерела 
не 
заборонені 
законом

щорічно 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Створення 
сприятливих умов 
для фізичного 
розвитку та 
здорового способу 
життя мешканців 
громади

4 Відкриття нових спортивних 
гуртків,
секцій та забезпечення 
інвентарем (відкриття секцій

селищний 
бюджет та 
інші джерела

щорічно 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Створення 
сприятливих умов 
для фізичного 
розвитку та



настільного тенісу, 
шахового клубу тощо)

не 
заборонені 
законом

здорового способу 
життя мешканців 
громади

5 Призначення преміювання 
за високі
спортивні досягнення 
кращим 
спортсменам

селищний 
бюджет та 
інші джерела 
не 
заборонені 
законом

щорічно 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Заохочення жителів 
громади до 
спортивного руху у 
громаді

6 Надання фінансової 
підтримки 
спортсменам на здійснення 
витрат, пов’язаних із участю 
у змаганнях всеукраїнських 
рівнів (проїзд, харчування, 
житло)

селищний 
бюджет та 
інші джерела 
не 
заборонені 
законом

щорічно 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Заохочення жителів 
громади до 
спортивного руху у 
громаді

7 Організація та проведення 
масових спортивних заходів

селищний 
бюджет та 
інші джерела 
не 
заборонені 
законом

щорічно 770,0 170,0 200,0 200,0 200,0 Заохочення жителів 
громади до 
спортивного руху у 
громаді

8 Придбання спортивної 
форми та екіпіровки для 
забезпечення тренерів, 
спортсменів і команд 
громади

селищний 
бюджет та 
інші джерела 
не 
заборонені 
законом

щорічно 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Покращення 
надання

9 Виготовлення (придбання), 
використання та 
розповсюдження 
поліграфічної продукції, 
наочної агітації, соціальної 
реклами (бігборди, афіші, 
інформаційні листівки, 
буклети, плакати та інше) 
для інформування населення |

селищний 
бюджет та 
інші джерела 
не 
заборонені 
законом

щорічно 500,0 200,0 100,0 100,0 100,0 Популяризація 
спортивного руху у 
громаді



про фізкультурно-спортивні 
заходи та пропагування 
здорового способу життя

1 Придбання (виготовлення) 
нагородної атрибутики, 
призів для проведення і 
нагородження учасників 
змагань, спортивно - 
масових заходів і свят

селищний 
бюджет та 
інші джерела 
не 
заборонені 
законом

щорічно 600,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Заохочення жителів 
громади до 
спортивного руху у 
громаді

1 Утримання трав’яних 
стадіонів громади:

селищний 
бюджет та 
інші джерела 
не 
заборонені 
законом

щорічно Створення 
сприятливих умов 
для фізичного 
розвитку та 
здорового пособу 
життя мешканців 
громадиКалинівка 2150,0 500,0 550,0 550,0 550,0

Данилівка 2150,0 500,0 550,0 550,0 550,0
Плесецьке 2150,0 500,0 550,0 550,0 550,0

Всього: 6450,0 1500,0 1650,0 1650,0 1650,0

1 Забезпечення участі 
футбольних команд 
Калинівської селищної 
територіальної громали в 
змаганнях

селищний 
бюджет та 
інші джерела 
не 
заборонені 
законом

520,0 130,0 130,0 130,0 130,0

Всього: 13 680,0 2910,0 2990,0 2990,0 2990,0

Заступник Калинівського селищного 
голови з гуманітарних питань Ігор ЧАЙКІВСЬКИЙ



Додаток 2 до Програми

Прогнозовані обсяги та джерела фінансування
Програми розвитку фізичної культури та спорту Калинівської селищної ради на 2022 - 2025 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання 
Програми

Етапи виконання Програми (тис.грн) Усього витрат на виконання 
Програми
(тис.грн)2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік

місцевий бюджет, у тому числі: 2910,0 2990,0 2990,0 2990,0 13 680,0

обласний та районний бюджет В межах надходження
Інші джерела не заборонені законодавством В межах надходження
Усього: 2910,0 2990,0 2990,0 2990,0 13 680,0

Заступник Калинівського селищного 
голови з гуманітарних питань Ігор ЧАЙКІВСЬКИЙ


