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Обґрунтування доцільності розроблення районної цільової соціальної
програми «Спортивний майданчик» на 2017-2021 роки
Загальна характеристика Програми
Фізична культура - складова частина загальної культури суспільства, що
спрямована на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та
інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її
особистості.
Програма «Спортивний майданчик» на 2017-2021 роки - це комплекс
заходів, який спрямований на підвищення ефективності реалізації державної
політики у сфері фізичної культури і спорту, розвиток інфраструктури
спортивних об'єктів району, створення умов для покращення фізичного
потенціалу та здоров'я населення, профілактики захворювань, організації
змістовного дозвілля, формування гуманних цінностей для всебічного та
гармонійного розвитку людини та спортивних досягнень.
Районна цільова соціальна програма «Спортивний майданчик» на
2017-2021 роки розроблена сектором у справах молоді та спорту
райдержадміністрації на виконання Указу Президента України від 09 лютого
2016 року №42/2016 «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової
активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність - здоровий
спосіб життя - здорова нація», розпорядження Кабінету Міністрів України
від 08 вересня 2016 року №653-р «Про затвердження плану заходів на 2017
рік щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в
Україні на період до 2025 року «Рухова активність - здоровий спосіб життя здорова нація», розпорядження облдержадміністрації від 04 жовтня 2016
року №670 «Про затвердження плану заходів на 2017 рік щодо реалізації
Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до
2025 року «Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація» та з
метою популяризації серед населення оздоровчої рухової активності.
Програма є нормативним документом для покращення та розвитку
спортивної інфраструктури району шляхом встановлення нових сучасних
багатофункціональних спортивних майданчиків, збільшення кількості
доступних об‘єктів для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивномасової роботи серед усіх верств населення, створення умов для задоволення
потреб кожного громадянина району у зміцненні здоровая та фізичного
розвитку.
Вищезазначені проблеми можливо вирішити за умови фінансування
заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази сфери фізичної культури
та спорту на Косівщині. Це зумовлює необхідність прийняття районної
цільової соціальної програми «Спортивний майданчик» на 2017-2021 роки.

Мета Програми
Метою Програми є:
- формування інфраструктури сучасних і привабливих спортивних
споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку громадян,
на базі загальноосвітніх навчальних закладів, що мають бути легко
доступні для різних верств населення, насамперед малозабезпечених;
- формування ціннісного ставлення юнацтва та молоді до власного
здоров'я, покращення фізичного розвитку та фізичної підготовленості з
урахуванням вимог майбутньої професійної діяльності;
- збільшення кількості загальнодоступних спортивних заходів для
активного сімейного відпочинку в місцях масового відпочинку
громадян.
Упродовж 2015-2016 років в одинадцяти населених пунктах району
встановлено тринадцять спортивних тренажерних майданчиків для занять на
відкритому повітрі, двадцять дев’ять населених пунктів Косівщини
потребують їх облаштування.
Першочерговими завданнями у 2017-2021 роках визначено
забезпечення всіх населених пунктів району сучасними тренажерними
майданчиками для занять на відкритому повітрі, що сприятиме залученню
широких верств населення до занять фізичною культурою і спортом.
Термін виконання
Програма реалізовуватиметься протягом 2017-2021 років.
Обсяги та джерела фінансування
Необхідне фінансування на весь період реалізації Програми становить
2610,0 тис. гри
Фінансування програми передбачається здійснювати за рахунок
коштів районного бюджету, коштів сільських, селищних рад, позабюджетних
коштів.
Очікувані результати
Реалізація районної цільової соціальної програми «Спортивний
майданчик» на 2017-2021 роки забезпечить:
- скоординовану діяльність суб'єктів різних секторів соціальноекономічної сфери державної політики, що сприятиме зміні поведінки
громадян на користь використання оздоровчої рухової активності та
ведення здорового способу життя і формування здоров'я;
- створення необхідних інформаційних, фінансових, матеріальнотехнічних умов для стимулювання громадян до впровадження
оздоровчої рухової активності в різних сферах життєдіяльності;
- збільшення щороку на 1 % кількості громадян, які мають достатній
рівень оздоровчої рухової активності, ведуть здоровий спосіб життя та
характеризуються
низьким ризиком розвитку неінфекційних
захворювань, насамперед серцево-судинних.

ПАСПОРТ
районної цільової соціальної програми «Спортивний майданчик»
на 2017-2021 роки
1. Ініціатор розроблення програми - сектор у справах молоді та спорту
райдержадміністрації;
2. Розробник програми райдержадміністрації;

сектор у

справах молоді та

спорту

3. Термін реалізації програми - 2017-2021 роки;
4. Етапи фінансування програми - щорічно упродовж 2017-2021 років;
5. Обсяги фінансування програми (тис. гри.):
Роки
Всього, тис. грн.

Обсяги фінансування, тис. гцн.
в т.ч. за джерелами фінансування

2017-2021

2610,0

районний бюджет
2320,0

в т.ч.
2017

2610,0
540,0

2320,0
480,0

290,0
60,0

2018

540,0

480,0

60,0

2019

540,0

480,0

60,0

2020

540,0

480,0

60,0

2021

450,0

400,0

50,0

інші джерела
290,0

6 . Очікувані результати виконання програми:
Реалізація районної цільової соціальної програми «Спортивний
майданчик» на 2017-2021 роки дасть змогу:
- формувати інфраструктури сучасних і привабливих спортивних споруд
за місцем проживання, у місцях масового відпочинку громадян, на базі
загальноосвітніх навчальних закладів, що мають бути легко доступні
для різних верств населення, насамперед малозабезпечених;
- щороку забезпечувати збільшення на 1 % кількості громадян, які мають
достатній рівень оздоровчої рухової активності, ведуть здоровий спосіб
життя та характеризуються низьким ризиком розвитку неінфекційних
захворювань;
7. Термін проведення звітності: щоквартально до 05 числа місяця,
наступного за звітним періодом.

Інформацію про хід виконання програми:
- заслуховувати на засіданнях колегії районної державної адміністрації
не менше двох разів протягом року;
- заслуховувати на засіданнях комісії районної ради з питань туризму,
спорту та молодіжної політики;
- відповідно до розпорядження районної державної адміністрації від
29.03.2007 року № 101 «Про затвердження Порядку розроблення
районних цільових програм» щоквартально до 10 числа місяця,
наступного за звітним періодом, подавати управлінню економічного
розвитку, торгівлі і туризму та фінансовому управлінню
райдержадміністрації;
- надсилати до 31 грудня щороку про підсумки реалізації Програми до
управління спорту облдержадміністрації.
Замовник програми
сектор у справах молоді ті
райдержадміністрації
Керівник програми
перший заступник голови
райдержадміністрації

Перелік заходів,
обсяги та джерела фінансування
районної цільової соціальної програми «Спортивний майданчик»
на 2017-2021 роки
Замовник - сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації
№
з/п

1

Н айменування
заходу

Н аселені пункти
району, які
потребую ть
облаш тування
спортивним и
тренаж ерними
м айданчиками

Терм ін
виконання

Придбання
спортивних
тренажерних
майданчиків для
занять на відкритому
повітрі

с-ще Кути,
с. Акреш ори, с. Бабин,
с. Баня-Березів,
с. Брустурів, с. В еликий
Рожин, с. В иж ній
Березів, с. Город,
с. Кобаки, с. Космач,
с. Л ю чки, с. М алий
Рожин, с. М икитинці,
с. Н иж ній Березів,
с. Рибне, с. Річка,
с. Розтоки, с. С ередній
Березів, с. Слобідка,
с. Смодна, с. Снідавка,
с. Старі Кути, с. Трач,
с. Тюдів, с. Хімчин,
с. Черганівка, с. Ш епіт,
с. Ш еш ори, с. Я ворів

П остійно у
розрахунку
6 (ш ість)
майданчиків
н а рік
протягом
2017-2020
років та
5 (п ’ять)
м айданчиків
протягом
2021 року

Завідувач сектору у справах
молоді та спорту райдержадміністрації

роки

О рієнтовні обсяги ( ннансування, тис. грн.
В С ЬО ГО
у т.ч. за дж ерелам и
ф інансування
районний
інш і
бю дж ет
джерела
і

2017

540,0

480,0

60,0

2018

540,0

480,0

60,0

2019

540,0

480,0

60,0

2020

540,0

480,0

60,0

2021

450,0

400,0

50,0

О чікувані
результати

Ф орм ування
інф раструктури
сучасних і
привабливих
спортивних
споруд за місцем
прож ивання, у
місцях м асового
відпочинку
громадян, на
базі
загальноосвітніх
навчальних
закладів

Михайло Мельничук

