
                                                                                                                                      ПРОЕКТ 

УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

двадцять перша сесія 

восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

30  листопада 2021 року                                          Деражня                                                      №  

  

Про затвердження «Програми  

розвитку боксу в Деражнянській  

міській територіальній  

громаді на 2022-2024 роки» 

  

    На підставі п.22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.91 

Бюджетного Кодексу України, відповідно до Законів України «Про фізичну культуру і спорт», 

пропозиції постійної комісії міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, 

законності, прав людини, охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, 

соціального захисту населення, міська рада 

  ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму розвитку боксу в Деражнянській міській територіальній громаді на 

2022 – 2024 роки. 

2. Контроль за  виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності та етики, законності, прав людини, охорони здоров’я, 

освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, соціального захисту населення (голова комісії  

Микола ЧЕРКАСЬКИЙ). 

 

 

Міський голова                                                                                                          Андрій КОВПАК 
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Паспорт Програми розвитку боксу в Деражнянській міській територіальній громаді  

на 2022 – 2024 роки 

 

1 Ініціатор розроблення  

Програми 

Відділ культури, молоді та спорту Деражнянської 

міської ради 

2 Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

для розроблення 

Програми 

Закон України "Про фізичну культуру і спорт", Закон 

України «Про підтримку олімпійського, 

паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в 

Україні», постанова КМУ «Про затвердження Стратегії 

розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 

року» від 04.11.2020 р. №1089 

3 Розробник Програми - Відділ культури, молоді та спорту Деражнянської міської 

ради 

4 Замовник (відповідальний 

виконавець) Програми 

- Відділ культури, молоді та спорту Деражнянської міської 

ради 

5 Учасники (співвиконавці) 

Програми 

- Деражнянська дитячо-юнацька спортивна школа 

Деражнянської міської ради 

6 Термін реалізації 

Програми 

2022 – 2024  роки 

7 Етапи виконання 

Програми (для 

довгострокових програм) 

 2022 рік 

2023 рік 

2024 рік 

8 Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

Програми (для 

комплексних програм) 

Місцевий бюджет  

9 Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, в тому числі: 

710 тис. грн. 

9.1 Кошти загального фонду 

бюджету 

710 тис. грн. 

9.2 Кошти спеціального 

фонду бюджету 

- 

9.3 Інші надходження 

 

- 

 

           *Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до 

міського бюджету впродовж терміну дії Програми. 
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«Затверджено» 

рішенням  Деражнянської  

міської ради  

від 30  листопада  2021  року 

№ 5 

 

Програма 

 розвитку боксу в Деражнянській міській територіальній громаді 

 на 2022-2024 роки 

 

Загальні положення 

 

Фізична культура і спорт є ефективним та найбільш економічним засобом профілактики 

захворювання, зміцнення генофонду та розв’язання різних соціальних проблем. 

В той час фізична культура і спорт є складовою частиною виховного процесу 

підростаючого покоління. Фізичні вправи відіграють важливу роль у зміцненні здоров’я 

людини, підвищення фізичних вправ і функціональних можливостей її організму, забезпечення 

повноцінного дозвілля, збереженні тривалості активного життя населення. 

Звідси випливає гостра проблема у визначенні програмних підходів та пріоритетних 

напрямів розвитку фізичної культури і спорту,  які б забезпечували ефективне функціонування 

галузі в сучасних умовах розвитку суспільства. 

Програма розроблена відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, Закону 

України "Про фізичну культуру і спорт", Закону України «Про підтримку олімпійського, 

паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні», постанови КМУ «Про 

затвердження Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року» від 

04.11.2020 р. №1089 , Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Згідно діючого законодавства України у місцевих бюджетах можуть передбачатися 

кошти на реалізацію  молодіжних  і  дитячих програм, які сприяють соціальному становленню 

та розвитку молоді, в тому числі спортивного направлення. 

На сьогоднішній день секція боксу потребує фінансування для: 

- Забезпечення участі у тренувальних зборах з підготовки до змагань; 

- Оплати відряджень для участі у змаганнях; 

- Проведення змагань на території Деражнянської міської територіальної громади; 

- Придбання форми та інвентарю з метою підвищення якості проведення тренувань; 

- Залучення до системи занять боксом молоді Деражнянської міської територіальної 

громади. 

За результатами статистичної звітності за формою № 2-ФК “Звіт з фізичної культури і 

спорту” за 2019 рік кількість осіб, які охоплені фізкультурно-оздоровчою та спортивною 

діяльністю становить 14,7 відсотка загальної чисельності населення країни (2018 рік - 14,3 

відсотка, 2017 - 13,7 відсотка). 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, в 2019 році за рівнем здоров’я 

українці перебували на 93 місці із 169 країн світу. В Україні щороку від серцево-судинних 

захворювань помирають тисячі українців. Регулярні заняття фізичною культурою допомагають 

знизити рівень захворюваності на хвороби серцево-судинної системи до 36 відсотків, зменшити 

негативний вплив на організм людини шкідливих звичок, підвищити рівень стресостійкості та 

уникнути проявів асоціальної поведінки, сприяти розвитку всіх сфер суспільства. 

Визначено ряд проблем та причини їх виникнення за напрямами державної політики у 

сфері фізичної культури і спорту, які передбачається розв’язувати в межах цієї Програми. 

Проблемами, що потребують розв’язання у сфері фізичної культури і спорту, є: 

за напрямом “Фізично активна нація” - недосконала система взаємовідносин між 

органами місцевого самоврядування та іншими суб’єктами сфери, що перешкоджає 

популяризації фізичної культури і спорту. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0018-16#n35
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Причинами виникнення проблеми є неврегульованість на законодавчому рівні механізму 

здійснення контролю за кваліфікацією кадрів, відносин меценатства та інвестицій у сфері 

фізичної культури і спорту, недостатня кількість інформаційно-соціальних кампаній, 

спрямованих на популяризацію спорту, мотиваційних презентацій масового спорту та спорту 

вищих досягнень, недостатній рівень інформування суспільства про перспективи та 

привабливість спортивної кар’єри, що зменшує мотивацію населення до систематичних занять 

фізичною культурою і спортом; 

за напрямом “Спорт вищих досягнень” - відсутність належних умов для розвитку спорту 

вищих досягнень. 

Причинами виникнення проблеми є зменшення граничної кількості спортсменів, які 

потенційно можуть перейти до спорту вищих досягнень, недостатня кількість тренерів 

відповідної кваліфікації, втрата фахових тренерів і спеціалістів, непопулярність спортивної 

кар’єри серед молоді, невідповідність матеріально-технічного забезпечення потребам 

спортсменів, відсутність комфортних та безпечних умов для проведення навчально-

тренувальних зборів в Україні; неналежний рівень медико-біологічного та науково-

методичного супроводу спортсменів, недосконала система розподілу коштів державного, 

місцевого бюджетів у сфері спорту вищих досягнень; 

за напрямом “Спортивна інфраструктура” - відсутність привабливої і доступної 

інфраструктури для регулярних занять населення фізичною активністю і спортом, застаріла 

матеріально-технічна база комунальних та державних інфраструктурних об’єктів. 

Причинами виникнення проблеми є недостатня кількість спортивних споруд та місць для 

заняття фізичною культурою, зокрема облаштованих для осіб з інвалідністю, що пов’язано з 

обмеженим фінансуванням будівництва об’єктів з державного та місцевих бюджетів, низький 

рівень суспільного попиту на будівництво сучасної спортивної інфраструктури, недосконала 

система відносин між державою та приватним сектором економіки, відсутність ефективної 

системи управління інфраструктурою, недостатня кількість об’єктів спортивної 

інфраструктури, що відповідають міжнародним стандартам для проведення офіційних 

міжнародних, всеукраїнських та регіональних спортивних змагань; 

за напрямом “Цифрова трансформація сфери фізичної культури і спорту” - 

невідповідність стану цифровізації сфери вітчизняного спорту і фізичної культури сучасним 

тенденціям розвитку спорту у світі та неможливість виконання актуальних завдань існуючими 

методами без використання інформаційних технологій. 

Причинами виникнення проблеми є складні бюрократичні процедури, застарілі методи та 

інструменти управління сферою, пов’язані з тим, що цифровізація була не на часі, низький 

рівень цифрової грамотності заінтересованих сторін (починаючи від державних службовців і 

закінчуючи командами спортивних федерацій) відсутність стратегії цифровізації спорту та 

архітектури цифрових проектів як на національному, так і на місцевому рівні, відсутність 

інформаційних технологій щодо впровадження інновацій у сфері фізичної культури і спорту, 

недосконала система розподілу коштів державного бюджету за видами спорту; 

за напрямом “Кадрове забезпечення сфери фізичної культури і спорту” - відсутність умов 

для визначення потреб, ведення обліку, стандартизованих вимог до професій, підготовки та 

професійного зростання фахівців, які здійснюють заходи з фізичної культури і спорту. 

Причинами виникнення проблеми є відсутність методики розрахунку потреб різних груп 

населення у відповідних кадрах у сфері фізичної культури і спорту, зокрема затверджених 

стандартів співвідношення кількості фахівців у сфері фізичної культури і спорту на 10 тис. 

населення, застаріла практика збору інформації та обліку фахівців фізичної культури і спорту, 

що не відображає реального стану справ у державі, особливо у приватному та громадському 

секторі, відсутність професійних стандартів у сфері фізичної культури і спорту, розбалансована 

система підготовки кадрів, застаріла система атестації тренерів, що потребує суттєвого 

реформування з дотриманням принципів об’єктивності та незалежності оцінювання 

професійної підготовленості працівників сфери фізичної культури і спорту, гендерний 

дисбаланс створення вакансій та морального і матеріального заохочення фахівців. 
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Наслідками наявності зазначених проблем є те, що: 

значна частина населення України веде нездоровий та пасивний спосіб життя, практично 

вся спортивна інфраструктура недоступна для осіб з інвалідністю; 

Україна посідає одне із найвищих місць у світі із вживання допінгу (за оцінками 

експертів Всесвітнього антидопінгового агентства), що негативно впливає на імідж країни у 

міжнародному спортивному середовищі, тому боротьба з допінгом є пріоритетом діяльності та 

спільною відповідальністю всіх суб’єктів спортивного руху; 

механізми саморозвитку спорту не функціонують належним чином; 

сфера фізичної культури і спорту не дає значних економічних та соціально-гуманітарних 

преференцій територіальним громадам і державі. 

 

Мета Програми 

Метою Програми є створення необхідних соціально-економічних, спортивно-технічних, 

нормативно-правових умов для розвитку боксу, популяризації та підвищення ролі фізичної 

культури і спорту, патріотичного виховання, залучення дітей та юнацтва до занять боксом. 

 

Очікувані результати 

Виконання Програми дасть можливість: 

 створити в межах компетенції Відділу освіти, молоді та спорту Деражнянської 

міської ради нормативно-правові, інформаційно-методичні, організаційно-масові та кадрові 

передумови, сприятливі для розвитку боксу в громаді, як ефективного засобу гармонійного 

розвитку особистості, зміцнення здоров’я населення, підвищення рівня його фізичного та 

духовного розвитку, формування здорового способу життя; 

 сприяти відтворенню та розбудові системи спортивних клубів та секцій для 

залучення населення до активних занять боксом; 

 розвитку системи взаємодії з громадськими організаціями; 

 розвитку національних та міжнародних зв’язків в межах існуючих повноважень; 

 сформувати позитивний імідж боксу на регіональному, національному та 

міжнародному рівнях; 

 сприяти методичному та інформаційному забезпеченню розвитку боксу; 

 сприяти подальшій розбудові системи підготовки та підвищення кваліфікації 

кадрів. 

Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням 

Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на  Деражнянську дитячо-

юнацьку спортивну школу Деражнянської міської ради.  

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюватиме у межах 

компетенції Відділу освіти, молоді та спорту Деражнянської міської ради. 

Виконавці заходів, передбачені Програмою, інформують про хід її виконання Відділ 

освіти, молоді та спорту Деражнянської міської ради щорічно до 15 січня. 

Узагальнену інформацію про хід та результати виконання заходів Програми Відділ 

освіти, молоді та спорту Деражнянської міської ради подає щорічно до 30 січня міській раді. 

Виконання Програми забезпечується за рахунок коштів міського бюджету з урахуванням 

його можливостей у  бюджетному році в межах асигнувань, передбачених  на Програму. 

Виконання Програми дасть можливість: 

- удосконалити систему підготовки спортсменів для участі у чемпіонатах області, 

України та міжнародних змаганнях; 

 - підвищити рівень забезпечення матеріально-технічної бази спортивних залів; 

 - збільшити кількість бажаючих займатися боксом, тим самим підвищити рівень 

фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в громаді, активного дозвілля населення. 

 

Обсяги та джерела фінансування Програми 



7 

 

Обсяги фінансування Програми визначаються при затвердженні міського бюджету, або 

при внесенні змін до нього у межах наявних фінансових можливостей.  

Фінансування заходів здійснюється у межах коштів, що передбачатимуться в бюджеті 

громади на 2022-2024 роки. 

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету  та 

інших джерел фінансування, не заборонених Законом.  

  

У ході виконання Програми передбачається здійснити такі заходи: 

1. Забезпечити проведення щорічних міських, районних та обласних змагань з боксу.  

Деражнянська дитячо-юнацька спортивна школа 

Деражнянської міської ради,  

Відділ освіти, молоді та спорту Деражнянської 

міської ради 

2022-2024 роки 

2. Забезпечити підготовку та участь спортсменів у спортивних заходах обласного та 

всеукраїнського рівня з боксу.  

Деражнянська дитячо-юнацька спортивна школа 

Деражнянської міської ради,  

2022-2024 роки 

3. Сприяти покращенню матеріально технічної бази, поновлення спортивного інвентарю 

та обладнання. 

Деражнянська дитячо-юнацька спортивна школа 

Деражнянської міської ради,  

Відділ освіти, молоді та спорту Деражнянської 

міської ради 

2022-2024 роки 

4. Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації відомостей про досягнення 

спортсменів громади з боксу з метою пропаганди серед молоді. 

Деражнянська дитячо-юнацька спортивна школа 

Деражнянської міської ради,  

Відділ освіти, молоді та спорту Деражнянської 

міської ради 

2022-2024 роки 

5. Сприяти участі тренерів-викладачів та суддів у методичних та навчально-наукових 

семінарах.  

Деражнянська дитячо-юнацька спортивна школа 

Деражнянської міської ради,  

Відділ освіти, молоді та спорту Деражнянської 

міської ради 

2022-2024 роки 

6. Сприяти підготовці та проведенню змагань з боксу в громаді.  

Деражнянська дитячо-юнацька спортивна школа 

Деражнянської міської ради,  

Відділ освіти, молоді та спорту Деражнянської 

міської ради 

2022-2024 роки 

 

 

Начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Деражнянської міської ради                                                                                         Євген БАЛІГАР 



Додаток 1 

до Програми розвитку боксу в Деражнянській 

міській територіальній громаді на 2022-2024 роки 

 

ЗАХОДИ І ЗАВДАННЯ 

з виконання Програми розвитку боксу в Деражнянській міській територіальній громаді 

 на 2022-2024 роки 
№ 

п/п 

Найменування завдання Головний розпорядник 

коштів/виконавець 

Джерело 

фінансування 

Прогнозний обсяг 

фінансування, тис. 

грн. 

У тому числі за роками, тис. грн. 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Проведення змагань та турнірів з боксу 

різного рівня  

Відділ освіти, молоді та 

спорту/ Деражнянська дитячо-

юнацька спортивна школа 

Міський бюджет  

60,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

2 Організація і проведення спортивно – 

масових заходів  залучення дітей та 

населення громади до занять в секцію 

боксу 

Відділ освіти, молоді та 

спорту/ Деражнянська дитячо-

юнацька спортивна школа 

Міський бюджет  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

3 Відрядження спортсменів для участі в 

змаганнях обласного та державного 

рівня 

Відділ освіти, молоді та 

спорту/ Деражнянська дитячо-

юнацька спортивна школа 

Міський бюджет  

150,0 

 

50,0 
 

50,0 
 

50,0 

4 Придбання: 

- кубків 

- медалей 

- грамот для нагородження переможців 

і призерів змагань 

Відділ освіти, молоді та 

спорту/ Деражнянська дитячо-

юнацька спортивна школа 

Міський бюджет  

30,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

5 Придбання спортивного інвентарю та 

форми для спортсменів 

Відділ освіти, молоді та 

спорту/ Деражнянська дитячо-

юнацька спортивна школа 

Міський бюджет  

90,0 

 

30,0 

 

30,0 

 

 

30,0 

6 Придбання спортивного обладнання для 

боксу 

Відділ освіти, молоді та 

спорту/ Деражнянська дитячо-

юнацька спортивна школа 

Міський бюджет  

180,0 

 

60,0 

 

60,0 

 

60,0 

7 Проведення поточного ремонту 

приміщення 

Відділ освіти, молоді та 

спорту/ Деражнянська дитячо-

юнацька спортивна школа 

Міський бюджет  

200,0 

 

200,0 

 

- 

 

- 

 Всього    710,0 370,0 170,0 170,0 

 

Начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Деражнянської міської ради                                                                                                                                                                       Євген БАЛІГАР 


