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                                                                                                             Проект 

 

 Програма розвитку фізичної культури і спорту  

Деражнянської міської громади  на 2022 рік. 

Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Деражнянський  міський  ЦФЗН «Спорт для всіх» 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади для 

розроблення Програми 

Конституція України (Закон від 28.06.1996№254/,зі змінами та 

доповненнями),Бюджетний кодекс України(Закон від 

08.07.2010р.№2456-VI,зі змінами та доповненнями), наказ 

Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016р. 

№4393”Про затвердження Типового переліку бюджетних 

програм та результативних показників  їх виконання для 

місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту “, Наказ 

МФУ від 26.08.2014 №836 “Про деякі питання запровадження  

програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 

бюджетів “, Наказ МФУ від 20.09.2017 р. №793 “Про 

запровадження складових програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів”, Наказ МФУ №781  від 

17.12.2020 року “Про внесення змін до типової програмної 

класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету”, ЗУ 

від 24.12.1993 р. №3809-XII”Про фізичну культуру і спорт” зі 

змінами, рішення Деражнянської міської ради  від 24.12.2020 р. 

№1 “Про бюджет Деражнянської міської територіальної 

громади 2021року”. 

3. Розробник Програми - Деражнянська міська громада  

4. Замовник (відповідальний 

виконавець) Програми 

- Відділ освіти, молоді та спорту Деражнянської громади 

5. Учасники (співвиконавці) 

Програми 

- Деражнянська міська громада 

6. Термін реалізації Програми       2022 рік 

7. Етапи виконання Програми 

(для довгострокових 

програм) 

      2023 рік 

7.1. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у 

виконанні Програми (для 

комплексних програм) 

Місцевий бюджет  

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього: 

  124.500 тис. грн. 

9. Кошти загального фонду 

бюджету 

  124.500 тис. грн. 

9.1. Кошти спеціального фонду 

бюджету 

- 

9.2. Інші надходження - 
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                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням  Деражнянської міської ради  

від 23 грудня  2021  року 

№  

 

 

 Програма розвитку фізичної культури і спорту  

                                  Деражнянської міської громади  на 2022 рік. 
 

І. Мета Програми 

Метою Програми є створення умов для розвитку фізичної культури і спорту, зокрема 

вдосконалення управління діяльністю у сфері фізичної культури і спорту, забезпечення доступу до 

якісних послуг фізичної культури та спорту всім жителям Деражнянської міської громади  , залучення  

дітей і молоді до ведення здорового способу життя, збільшення рухової активності жителів району, 

створення оптимальних умов для підготовки спортсменів високого класу, гідного їх виступу на 

змаганнях усіх рівнів, підтримка дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих 

досягнень, спорту ветеранів, зміцнення матеріально-технічної спортивної бази району, підвищення 

рівня нормативно-правового, кадрового, фінансового, науково-методичного, медичного, 

інформаційного забезпечення, поліпшення фізичної підготовленості й фізичного розвитку населення 

міста.  

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

До основних проблем галузі, що стримують розвиток фізичної культури і спорту в районі, 

відносяться: 

- погіршення стану здоров'я  населення  з  різко  прогресуючими  хронічними   хворобами ,  що 

призводить до зменшення  кількості  осіб,  які можуть бути залучені до спорту вищих досягнень; 

- не сформовано  сталих  традицій  та  мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту  як  

важливого  чинника  фізичного  та соціального   благополуччя,  поліпшення  стану  здоров'я,  ведення 

здорового способу життя і подовження його тривалості; 

- обмежена рухова  активність,  нераціональне та незбалансоване харчування, фактори асоціальної 

поведінки у суспільстві;  

- недосконалість системи організації спортивно-масової та оздоровчої роботи в навчальних закладах, 

трудових колективах, за місцем проживання; 

- незадовільний стан спортивної матеріально-технічної бази; 

- відсутність сучасних спортивних споруд для проведення навчально-тренувального процесу із 

спортсменами та занять масовим спортом, проведення змагань згідно з вимогами міжнародних 

федерацій; 

- відсутність власної спортивної бази у дитячо-юнацької спортивної школи району; 

низький рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення  дитячо-юнацького спорту; 

- недостатній рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення дитячо-юнацького і 

резервного спорту; 

- низький рівень заробітної плати і престижності професій   спортивного  тренера, вчителя та  

інструктора з фізичної культури;    

- відсутність фахівців по спорту у виробничих колективах, за місцем проживання та в місцях 

масового відпочинку населення; 

-  недостатня пропаганда фізичної культури і спорту серед широких верств населення, особливо 

здорового способу життя серед  дітей і молоді. 

 

ІІІ. Завдання Програми 

 

Основними завданнями програми є: 
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- формування традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту як важливого 

чинника фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров’я, ведення здорового 

способу життя і продовження його тривалості; 

- покращення ресурсного забезпечення сфери фізичної культури і спорту (організаційного, кадрового, 

методичного, фінансового, матеріально-технічного, інформаційного); 

- залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та 

фізичної реабілітації; 

- максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, 

спорті вищих досягнень та виховання її в дусі олімпізму; 

- покращення результатів міських спортсменів в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях; 

- зміцнення матеріально-технічної бази для занять фізичною культурою та спортом в навчальних 

закладах, дитячо-юнацьких спортивних школах та клубах за місцем проживання. 

 

ІV. Шляхи і способи розв’язання проблем 

 галузі фізичної культури та спорту 

 
Досягнення мети здійснюватиметься, зокрема, шляхом:  

- збільшення в навчальних закладах усіх типів обсягів рухової активності на тиждень та виховання 

здорової дитини із широким залученням батьків до такого процесу; 

- створення умов для регулярної рухової активності різних верств населення для зміцнення 

здоров’я з урахуванням інтересів, побажань, здібностей та індивідуальних особливостей кожного; 

- удосконалення процесу відбору обдарованих дітей, які мають високий рівень підготовленості та 

здатні під час навчально-тренувальних занять витримувати значні фізичні навантаження, для 

подальшого залучення їх до системи резервного спорту; 

- підтримання закладів фізичної культури і спорту, зокрема дитячо-юнацької спортивної школи; 

- підтримання та розвитку олімпійського, параолімпійського та дефлімпійського руху;  

- взаємодії з громадськими  організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості та іншими 

суб'єктами сфери фізичної культури і спорту; 

- врегулювання системи розвитку матеріально-технічної бази спорту та вжиття дієвих заходів до 

залучення інвестицій на зазначену мету; 

- поступового оновлення спортивної матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і 

спорту, зокрема дитячо-юнацької спортивної школи і загальноосвітніх навчальних закладів; 

- будівництва спортивних споруд або реконструкції та модернізації діючих, багатофункціональних 

майданчиків, басейнів тощо; 

- облаштування пішохідних та велосипедних доріжок, рекреаційних зон, парків відпочинку, 

спортивних споруд та інших місць для активного дозвілля населення; 

- популяризація здорового способу життя та подолання стану суспільної байдужості до здоров'я 

нації, у тому числі за рахунок широкого впровадження соціальної реклами різних аспектів здорового 

способу життя в усіх засобах масової інформації та заборони усіх прямих та прихованих видів 

реклами алкоголю, тютюну тощо. 

V. Строки та етапи виконання Програми 

Строк реалізації Програми: 2022 рік. 

 

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснюють: 

Деражнянська  міська  рада,  виконавчий комітет міської ради. 

Цільова Програма розвитку фізичної культури і спорту  Деражнянської міської громади  на 2022 

рік  складається     із заходів як поділенні на  2 розділи: 

1. Створення умов для фізичного виховання і спорту  за місцем роботи, проживання та місцях 
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масового відпочинку населення. 

2 Розвиток спорту ветеранів та інвалідів. 

 

VІІ. Очікувані результати 

 

В результаті виконання програми очікується: 

-   зменшення рівня правопорушень та негативних явищ серед дітей та молоді;  

-  покращення соціального становлення, духовного та фізичного розвитку жителів району;  

     - активізація діяльності молодіжних та дитячих об’єднань, громадських організацій;  

     - створення умов для поліпшення здоров'я дітей та молоді, посилення профілактичної роботи 

щодо   запобігання наркоманії, захворювань на ВІЛ/СНІД, охоплення молоді рухом за здоровий спосіб 

життя; 

     -  збільшення обсягу рухової активності учнівської та студентської молоді; 

     -  підвищення рівня залучення до змістовного дозвілля та відпочинку населення, насамперед 

молоді із щорічним збільшенням рівня охоплення населення руховою активністю; 

 

VІІІ. Джерела фінансового забезпечення виконання Програми. 

 

Фінансування заходів здійснювати у межах коштів, що передбачатимуться у  міському  бюджеті 

на 2021 р. 

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету  та інших 

джерел фінансування, не заборонених Законом.  

Під час уточнення міського бюджету на наступні  роки передбачити видатки на підтримку 

заходів, здійснюваних на виконання програми. 

 

ІХ. Заходи щодо реалізації Програми.   

 

1. Створення умов для фізичного виховання і спорту в усіх типах навчальних закладів, за 

місцем роботи, проживання та місцях масового відпочинку населення. 

1.1.Здійснювати функціонування та фінансування спорту в Деражнянськїй  міськой громаді   

виконавчий комітет міської  ради. 

2022 р. 

1.2. Залучати представників підприємств, установ, організацій різних форм власності до занять 

фізичною культурою і спортом за місцем роботи та залучати населення до занять фізичною 

культурою і спортом за місцем проживання та  відпочинку. 

виконавчий комітет міської  ради. 

2022 р. 

1.3. Проводити міські  спартакіади та інші масові фізкультурно-спортивні заходи.  

виконавчий комітет міської  ради. 

2022 р. 

1.4. Надавати організаційну, фінансову підтримку громадським організаціям, спортивним  клубам 

фізкультурно-спортивної спрямованості, сприяти розширенню їх мережі. 

виконавчий комітет міської  ради. 

2022 р. 

1.5. Залучати населення з обмеженими можливостями до систематичних занять з фізичної  культури і 

спорту.       

виконавчий комітет міської  ради. 

2022  р. 

 

 

 

 

 

ПЛАН 
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ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ 

виконавчого комітету Деражнянської міської ради на 2022 рік 

 
№ 

п/п 
Назва спортивного заходу Термін 

виконання 

 Місце 

проведення 

Наближена 

сума, грн 

1 

Відкрита першість з  

футзалу серед ветеранів  

(Неолімпійський вид 

спорту) 

Січень м.Деражня 

2800 грн. 

(грамоти,медалі, 

призи) 

 

2 

Чемпіонат  з футзалу 

серед  дорослих 

(Неолімпійський вид 

спорту) 

Січень м.Деражня 

4000 грн.  

(грамоти,медалі, 

призи) 

                  

3 

Відкрита першість з 

футзалу    

Серед вихованців ДЮСШ  

(Неолімпійський вид 

спорту)                        

Січень м.Деражня 

             3200 грн.  

(грамоти,медалі, 

призи) 

 

4 

Змагання з настільного 

тенісу  пам’яті вчителя 

фізичного виховання           

Миколи Труса 

(Олімпійський вид спорту) 

Лютий м. Деражня 

2000 грн. 

(грамоти,медалі, 

призи) 

 

5 

Відкритий  турнір    з     

волейболу серед жінок 

присвячений пам`яті 

Лариси Беднарської 

(Олімпійський вид спорту) 

Лютий  м.Деражня 

2900 грн. 

(грамоти,медалі, 

призи) 

 

6 

Відкритий  турнір    з     

волейболу серед чоловіків  

присвячений пам`яті  

Лариси Беднарської 

(Олімпійський вид спорту) 

Лютий  м.Деражня 

2900 грн. 

(грамоти,медалі, 

призи) 

 

7 

Чемпіонат з шахів 

(Неолімпійський вид 

спорту) 

     Лютий м.Деражня 

1800 грн. 

(грамоти,медалі, 

призи) 

8 

Турнір з  футзалу серед 

молоді присвячений 

пам’яті воїнів –

інтернаціоналістів 

(Неолімпійський вид 

спорту) 

     Лютий  м.Деражня 

2800 грн. 

(грамоти,медалі, 

призи) 

9 

Відкритий  турнір   з     

волейболу серед жінок 

присвячений пам`яті 

Миколи Гречко 

(Олімпійський вид спорту) 

     Лютий м.Деражня 

2900 грн. 

(грамоти,медалі, 

призи) 

 

10 

Чемпіонат  з волейболу  

серед чоловіків 

присвячений пам`яті        

Миколи Гречко 

(Олімпійський вид спорту) 

Лютий м.Деражня 

2900 грн. 

(грамоти,медалі, 

призи) 

 

11 
  Спартакіада  школярів 

Деражнянської міської 

Січень – 

Грудень 
м.Деражня 

11000грн. 

(грамоти, медалі, 
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громади   

(Неолімпійський вид 

спорту) 

призи) 

12 

 Спартакіада  школярів 

Деражнянської міської 

громади   

(Олімпійський вид спорту) 

Січень – 

Грудень 
м.Деражня 

11000 грн. 

(грамоти, медалі, 

призи) 

13 

Змагання членів 

профспілки працівників 

освіти(волейбол,футбол) 

(Олімпійський вид спорту) 

Квітень  м.Деражня 

1000 

(грамоти, медалі, 

призи) 

 

14 

Міський захід ,, Спорт для 

всіх-спільна турбота,, 

(Неолімпійський вид 

спорту) 

Квітень м.Деражня 

3200 грн. 

(краска, спортивний 

інвентар) 

15 

Першість з боксу серед 

дітей  

(Олімпійський вид спорту) 

Квітень м.Деражня 

4500 грн. 

(спортивний інвентар, 

грамоти, медалі) 

16 

Естафета серед дітей 

присвячена Дню Перемоги 

(Неолімпійський вид 

спорту) 

      Травень м.Деражня 

1600 грн. 

(грамоти, медалі, 

призи) 

17 

Спортивно-масові заходи 

до Міжнародного Дня 

захисту дітей 

(Неолімпійський вид 

спорту) 

    Червень м.Деражня 

2800 грн 

(грамоти , медалі , 

призи ) 

18 

Чемпіонат міста з 

футболу Деражнянської 

ОТГ 

(Олімпійський вид спорту) 

    Червень м.Деражня 

4000 грн. 

(спортивний інвентар, 

грамоти, медалі) 

19 

Спортивні масові заходи 

до Дня Конституції Дня 

молоді та Дня міста 

(Неолімпійський вид 

спорту) 

Червень м.Деражня 

2700грн. 

(грамоти , медалі , 

призи ) 

20 

Спортивно-масові заходи з 

нагоди Міжнародного дня 

боротьби із зловживання 

наркотиками 

(Неолімпійський вид спорту) 

Червень м.Деражня 

2100 грн 

(грамоти,медалі 

,призи) 

21 

Міські фінальні спортивні 

заходи для дітей у літній 

канікулярний період 

”Спорт для всіх у 

кожному дворі” 

(Неолімпійський вид 

спорту) 

Червень-

серпень 
м.Деражня 

3200 грн 

(грамоти,медалі, 

призи) 

22 

Пляжний волейбольний 

турнір (жінки) 

(Олімпійський вид спорту) 

Липень м.Деражня 

2700 грн 

(грамоти,медалі, 

кубки) 

23 

Пляжний волейбольний 

турнір (чоловіки) 

(Олімпійський вид спорту) 

Липень м.Деражня 

2700 грн 

(грамоти,медалі, 

кубки) 
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24 
Парковий волейбол 

(чоловіки) 
(Неолімпійський вид спорту) 

Серпень м.Деражня 

2700 грн 

(грамоти,медалі, 

кубки) 

25 
Парковий волейбол (жінки) 
(Неолімпійський вид спорту) 

Серпень м.Деражня 

2700 грн 

(грамоти,медалі, 

кубки) 

26 

Спортивно-масові заходи 

присвячені Дню 

незалежності України 

(Неолімпійський вид 

спорту) 

Серпень м.Деражня 

2600 грн. 

(грамоти,медалі, 

призи) 

27 

 Спортивно-масові заходи до 

Дня фізичної культури та 

спорту в Україні 

(Неолімпійський вид 

спорту) 

Вересень м.Деражня 

2600 грн. 

(грамоти,медалі, 

призи) 

28 

Чемпіонат з рукопашного 

бою  дітей 

(Неолімпійський вид 

спорту) 

Вересень м.Деражня 

2800 грн 

(грамоти,медалі, 

призи) 

29 

 Змагання з  футболу  

пам’яті  воїнів АТО 

(Олімпійський вид спорту) 

Вересень м.Деражня 

2700 грн. 

(грамоти,медалі, 

призи) 

30 

 Змагання з міні-футболу 

серед дворових, вуличних 

та мікрорайонів міста 

команд     ,,Кубок мера,, до 

Дня місцевого 

самоврядування 

(Олімпійський вид спорту) 

Жовтень-

листопад 
м.Деражня 

2900 грн. 

(грамоти,медалі, 

призи) 

 

31 

Спортивно-масові заходи з 

нагоди Дня Укранського 

козацтва та Захисника 

України 

(Неолімпійський вид 

спорту) 

Жовтень м.Деражня 

2600 грн 

(грамоти,медалі, 

призи) 

 

32 

Змагання з волейболу серед 

жіночих  команд  міста  

,,Кубок мера,, до Дня 

місцевого самоврядування 

(Олімпійський вид спорту) 

Грудень м.Деражня 

2900  грн. 

(грамоти,медалі, 

призи) 

 

33 

Змагання з волейболу серед 

чоловічих  команд  міста  

,,Кубок мера,, до Дня 

місцевого самоврядування 

(Олімпійський вид спорту) 

Грудень м.Деражня 

2900 грн 

(грамоти,медалі, 

призи) 
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34 

Змагання з шахів серед 

людей похилого віку до 

Міжнародного Дня людей з 

обмеженими 

можливостями 

(Неолімпійський вид 

спорту) 

Грудень м.Деражня 

2000 грн.                           

(грамоти,медалі, 

призи) 

 

35 

Турнір з волейболу   серед 

чоловіків присвячений 

пам`яті вчителю хімії 

Івахова Василя 

(Олімпійський вид спорту) 

Грудень м. Деражня 

2900 грн 

(грамоти,медалі, 

призи) 

 

36 

Турнір з волейболу   серед 

жінок  присвячений 

пам`яті вчителю хімії 

Івахова Василя  

(Олімпійський вид спорту) 

Грудень м. Деражня 

2900 грн 

(грамоти,медалі, 

призи) 

 

37 

Змагання з фут залу  

серед дітей  

(Неолімпійський вид 

спорту) 

Грудень м. Деражня 

2700 грн. 

(грамоти,медалі, 

призи) 

 

38 

Чемпіонат з шахів 

присвячений памяті 

Мазура Олександра 

(Неолімпійський вид 

спорту) 

Грудень м. Деражня 

1800 грн.                           

(грамоти,медалі, 

призи) 

 

39 

Першість з боксу серед 

молоді  

(Олімпійський вид спорту) 

Грудень м. Деражня 

4500 грн. 

(спортивний інвентар, 

грамоти, медалі) 

40 

Турнір  з волейболу  

присвячений пам`яті 

Артенюка Олекандра 

(жінки) 

(Олімпійський вид спорту) 

 

Грудень м. Деражня 

2900 грн 

(грамоти,медалі, 

призи) 

 

41 

Турнір  з волейболу  

присвячений пам`яті 

Артенюка Олекандра  

(чоловіки) 

(Олімпійський вид спорту) 

Грудень м. Деражня 

2900 грн 

(грамоти,медалі, 

призи) 

 

 Всього:   124. 500.00 грн 

 

                      

                                

       Міський голова                       А.М. Ковпак 

 

КПКВ  0115011-67000,00грн.(олімп.) 

 

КПКВ 0115012 – 57500,00грн.(неол.) 


