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1. Загальні положення. 
Програма розвитку фізичної культури і спорту на території Музиківської 

сільської ради на 2021 рок (далі – Програма) розроблена на виконання закону 
України «Про фізичну культуру і спорт» та зважаючи на важливу роль щодо 
розвитку футболу, фізичної культури і спорту на селі. У Програмі враховано 
положення Закону України «Про фізичну культуру і спорт», Національну доктрину 
розвитку фізичної культури і спорту, укази Президента України. Програму 
діяльності Кабінету Міністрів України, інші програмні, законодавчі та нормативно-
правові документи щодо регулювання розвитку фізичної культури та спорту, а 
також методичні рекомендації щодо формування і реалізації регіональних програм 
розвитку фізичної культури і спорту, затверджених Міністерством України у 
справах сім’ї, молоді та спорту. 

  Реалізація державної політики протягом останніх років обумовила певні 
позитивні зміни у сфері фізичної культури і спорту. Визначено організаційно-
управлінські, нормативно-правові та інші засади її розвитку у нових соціально-
економічних умовах. Зокрема, збережено ефективну систему проведення 
спортивних заходів. Проте, досягнутий рівень розвитку фізичної культури і спорту 
не забезпечує оптимальної рухової активності кожної людини впродовж усього 
життя. Фізична пасивність характерна для більшості людей працездатного та 
похилого віку. Особливе занепокоєння викликає погіршення стану здоров’я дітей 
та підлітків. Як і раніше, значна кількість дітей має суттєві відхилення у фізичному 



розвитку. Перш за все, це низька ефективність діючого механізму масового 
залучення дітей до початкових занять спортом, відбору найбільш талановитих та 
обдарованих, удосконалення їхньої майстерності на всіх етапах багаторічної 
спортивної підготовки. Недостатніми є обсяги фінансування підготовки та участі 
збірних команд сільської ради у змаганнях різних рівнів. Низьким є рівень 
престижності професій спортивного тренера та інструктора з фізичної культури. 

 
2. Мета та завдання Програми 

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма – невід’ємна 
частина виховного процесу дітей, молоді та повноцінного життя дорослого 
населення сільської громади. Її основне призначення – зміцнення здоров’я, 
підвищення фізичних можливостей людини, забезпечення здорового способу 
життя. Проте досягнутий рівень розвитку фізичної культури і спорту не забезпечує 
оптимальної рухової активності кожної сільської людини впродовж усього життя, 
поліпшення стану здоров'я, профілактики захворювань та фізичної реабілітації.  

       Малий відсоток мешканців сільської громади охоплено фізкультурно-
оздоровчою роботою. При сільській раді є спортивний зал, який тимчасово не 
функціонує. Наявні інструктори з фізичної культури, які проводять заняття з 
футболу, наявна футбольна команда «Зеніт», збережена матеріально технічна база, 
проводяться традиційні турніри до Дня села та Дня перемоги над фашизмом у 
Другій світовій війні, зростає кількість активної молоді в спортивній сфері. Для 
занять футболом у громаді діє 1 cільський стадіон, 2 футбольних поля, що 
знаходяться на території закладів загальної середньої освіти. 

Враховуючи стан розвитку в сільській місцевості фізичної культури і спорту, 
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.  

Футбол є одним з методів виховання молоді, напрочуд вдало поєднуючи 
систематичну виховну роботу з ігровою діяльністю. Заняття футболом комплексно 
впливають на розвиток фізичних здібностей та розширення фізіологічних 
можливостей організму, є дуже поширеним видом спорту, що дозволяє за короткий 
час залучити до нього широкі маси населення. 

Мета Програми полягає у створенні умов для впровадження здорового 
способу життя, залучення сільського населення до масового спорту як важливої 
складової, покращення якості та тривалості активного життя населення сільської 
громади, забезпечення виховання молоді в дусі спорту, пропагування здорового 
способу життя, залучення громадян до активних занять фізичною культурою і 
спортом, формування нових цінностей, спрямованих на збереження і зміцнення 
людського капіталу.  

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

спорту; 
  - сформувати у населення сталі традиції та мотивації щодо фізичного 

виховання і спорту, як важливих чинників забезпечення здорового способу життя; 
-      сформувати систему дитячого та молодіжного спорту; 



-   удосконалити систему формування та підготовки сільських збірних 
команд різних вікових категорій з різних видів спорту; 

-     поліпшення результатів виступів спортсменів та команд громади на 
місцевих, районних, обласних змаганнях;  

-  збільшення кількості дітей та молоді організованими спортивними 
секціями та гуртками;   

- забезпечення населення фізкультурно-спортивними залами та спортивними 
майданчиками;   

- підвищення рівня інформаційно-просвітницької діяльності та 
пропагандистської роботи серед населення та здорового способу життя.  

 
3. Фінансове забезпечення виконання Програми 

 
Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми 

на 2021 рік значно скоротився у зв’язку з карантинними обмеженнями та становить 
73 440 грн., з них: оплата праці і нарахування на заробітну плату - 63 440 грн, 
використання товарів і послуг - 10 000 грн, предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар  - 5 000 грн, оплата послуг (крім комунальних) - 5 000 грн. На даний 
момент заняття з дітьми не проводяться, а інструкторів звільнено з 28.04.2020 
року.Планується поновлення їх в роботі після покращення епідемічної ситуації в 
області. 

Фінансування програми проводиться за рахунок коштів місцевого 
бюджету, а також інших джерел фінансування, не заборонених чинним 
законодавством. Обсяги видатків місцевого бюджету на виконання Програми 
щорічно визначаються у межах кошторисних бюджетних призначень на відповідні 
роки. 

 
4. Очікувані результати, ефективність Програми 

Виконання програми дасть змогу забезпечити:   
- запровадження доступних, якісних та різноманітних форм спортивних 

послуг для різних груп населення громади; 
- підвищити рівень охоплення громадян, насамперед дітей та молоді, всіма 

видами фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи; 
- 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;   

- збільшення кількості населення, яке регулярно використовує засоби 
фізичної культури і спорту для проведення активного дозвілля та забезпечення 
здорового способу життя;  

- створення додаткової кількості робочих місць у сфері фізичної культури і 
спорту, підвищення престижності відповідних професій. 

 
 
 



5. Управління та контроль за ходом виконання Програми 
Головним виконавцем і координатором Програми є відділ освіти та 

гуманітарного розвитку Музиківської сільської ради. Контроль за її виконанням 
здійснює Музиківська сільська рада. Двічі на рік інструктори з фізичної культури 
та спорту подають на відділ освіти та гуманітарного розвитку Музиківської 
сільської ради звіт про проведену роботу. Відділ освіти та гуманітарного розвитку 
звітує на засіданні виконавчого комітету сільської ради щодо виконання програми, 
один раз на рік – на засіданні сесії сільської ради. Звіт про виконання програми 
публікується на сайті сільської ради. 

 


