
Інформація щодо виконання у І півріччі 2019 року 

Програми розвитку фізичної культури та спорту на території  

Музиківської об’єднаної територіальної громади на 2018-2019 року. 

 

Мета та завдання Програми 

Програма визначає стратегію розвитку сфери фізичної культури і спорту на 

території Музиківської ОТГ на  2018-2021 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, у дитячо-юнацькому. 

- 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. 

 

Програма розроблена та затверджена рішенням сесії від 22 грудня 2017 року № 214 

«Про затвердження цільових програм» - 
https://muzykivskaotg.gov.ua/documents/cjl3lr3qh08er0770sjomzo22 

 

Рішенням 415 від 20.12.2018 року «Про затвердження Програми соціально-

економічного та культурного розвитку на 2019 рік та цільових програм» Програма 

перезатвердженна в новій редакції з запланованим  фінансуванням – 139 400 грн. (99430 – 

заробітні плати, 20000 – інвентар, 20000 – перевезення) 
https://muzykivskaotg.gov.ua/documents/cjqi2xll90dg80658d89mg3z1 

 

Рішенням від 15 березня 2019 року №456 «Про зміни до програм» 

https://muzykivskaotg.gov.ua/documents/cjtqvs511puv306111qnru95x до текстової частини 

«ПРОГРАМА розвитку фізичної культури і спорту на території Музиківської об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2021 роки» додатно до розділу «ЗАХОДИ щодо реалізації 

програми розвитку фізичної культури і спорту на території Музиківської ОТГ на 2018 – 2021 

роки» наступні пункти  

18. Підвезення футбольної команди ОТГ для участі у футбольних змаганнях районного 

значення – 10, 0 тис грн  

19. Забезпечення новою футбольною формою та спортивним інвентарем футбольну 

команду ОТГ – 10 тис.грн  

20. Створення системи заохочення учасників, тренерів та гравців футбольної команди 

– 30,0 тис.грн. 

 

Відповідно на 2019 рік заплановано: 99430 грн – оплата праці;30000 грн – придбання 

інвентарю та матеріалів; 30000 грн – перевезення;30000 грн – заохочення№  

Загальний обсяг фінансових ресурсів, запланований для реалізації Програми з 

місцевого бюджету, становить 189,430 тис. грн. 

Використання коштів за І півріччя 2019 року: 

- 45769 грн – оплата праці інструкторів по спорту Музиківської сільської ради 

Михайлова М.Л. та Неннова В.С. (звіти про виконання обов’язків додаються) 

 

- 5940 грн – перевезення футбольної команди: 



(пд№1378 від 23.04.2019 – 1620 грн,  

Від 11.06.2019 – 2160 грн; 

Від 11.06.2019 – 2160 грн) 

 

- 29830 грн – придбання інвентарю 

Комплект воротарської форми (футболка, форти, гетри)– 1244 грн 

Гетри  (26 шт по 195 грн) – 5070 грн 

Комплект форми футбольної (14 шт по 654 грн) – 9156,0 грн 

Комплект сіток для футбольних воріт (2шт) – 4800 грн  

М’яч футбольний (4 шт по 2390 грн) – 9830 грн.  

(пд№987 від 27.03.2019 р) 

 

 

Секретар сільської ради      Л.С.Погрібна 

  


