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Програма розвитку 

фізичної культури і спорту  

на території  Чупахівської селищної  ради 

на 2021-2023 роки 

 

 

 
 

 



 

1. Паспорт Програми  фізичної культури і спорту Чупахівської селищної  ради 

на 2021 – 2023 роки (далі Програма) 

 

1. Ініціатор розроблення програми Відділ освіти, молоді та спорту Чупахівської 

селищної  ради 

2. Розробник Програми Відділ освіти, молоді та спорту Чупахівської 

селищної  ради 

3. Співрозробники програми Чупахівська селищна рада, ВФСТ «Колос», 

Федерація футболу   

4. Відповідальний виконавець Програми Відділ освіти, молоді та спорту  Чупахівської 

селищної  ради 

5. Термін реалізації Програми 2021 -2023 роки 

6. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми 

200,0 тис.грн 

7. Місцевий бюджет 90,0 тис.грн 

Спонсорські кошти 110,0 тис.грн 

 

 



 

2. Загальні положення 

Фізична культура як складова загальної культури, суспільними проявами якої є фізичне виховання та масовий 

спорт, є важливим чинником здорового способу життя, профілактики захворювань, організації змістовного дозвілля, 

формування гуманістичних цінностей та створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини.  

3. Мета Програми 

 Мета Програми полягає у створенні умов для залучення широких верст населення до масового спорту, 

популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації, а також максимальної реалізації здібностей обдарованої 

молоді, спорті вищих досягнень та виховання її в дусі олімпізму. 

4. Шляхи і способи розв’язання проблем, обсяги та джерела фінансування, 

строки та етапи виконання Програми 

Розв’язання проблем та досягнення мети здійснюватиметься, зокрема, шляхом: 

збільшення в навчальних закладах обсягів рухової активності на тиждень та виховання здорової дитини; 

створення умов для розвитку регулярної рухової активності різних верст 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 та розвиток олімпійського, параолімпійського та дефлімпійського руху; 

взаємодія 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  

загальноосвітніх навчальних закладів; 

удосконалення системи відзначення та заохочення спортсменів, тренерів фізичної культури і спорту.  

Термін дії Програми становить 2021-2022 роки.  

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених в  обласному та місцевих бюджетах, 

а також інших джерел, не заборонених законодавством. 

 

 



 

 

5. Завдання і заходи Програми та результативні показники 

 Завдання та заходи Програми спрямовані на створення умов для: 

 фізичного виховання і спорту в усіх типах навчальних закладів, за місцем роботи, проживання та масового 

відпочинку населення; 

 забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту; 

 поліпшення організаційного, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, інформаційного забезпечення сфери 

фізичної культури і спорту; 

 Виконання Програми дасть можливість: 

 збільшити обсяг рухової активності учнівської та студентської молоді до 8-12 годин на тиждень; 

 підвищити рівень залучення до змістовного дозвілля та відпочинку населення, насамперед молоді, із щорічним 

збільшенням на 1-2% рівня охоплення населення руховою активністю в обсязі до 30 хвилин щодня; 

 залучити більшу кількість дітей та молоді 6-23 років до занять фізкультурою і спортом; 

 забезпечити збереження передових позицій успішності участі спортсменів  громади в районних та  обласних, 

всеукраїнських, міжнародних змаганнях різного рівня; 

 підвищити рівень авторитету  громади в районі та обласному спортивному співтоваристві.  

 

6. Напрями діяльності та заходи Програми 

 Напрями діяльності та заходи Програми наведено в додатку 2. 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її виконанням здійснює відділ освіти, молоді та 

спорту Чупахівської селищної  ради. 

 Виконавці Програми щороку до 10 січня надають відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради  

інформацію про виконання цієї Програми за попередній рік. 

Відділ освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради щороку до 15 січня надає узагальнену інформацію  

про виконання цієї Програми Департаменту освіти і науки, Управлінню молоді та спорту Сумської ОДА. 

 

 

 



 

 

 

Додаток 1 

до Програми 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми 

 

Джерела 

фінансування 

Обсяг коштів, що пропонується 

залучити на виконання Програми 

(тис. грн.) 

Етапи виконання Програми 

2021 2022 2023  

Обсяг ресурсів   

усього, 

у тому числі: 

200,0 

 

50,0 

 

70,0 

 

80,0 

 

Місцевий  

бюджет 
                         90,0 20,0 30,0 40,0 

Спонсорські 

кошти 
110,0 30,0 40,0  40,0 

Державні 

кошти 
     

 

 

 

 

В.о.начальника ВОМС                                                                                               Олена БЕКІРОВА  

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до Програми 

 

Напрями діяльності та заходи Програми 
№ Назва 

напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Т
ер
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у тому числі за етапами та 

роками,  

 тис. гривень: етапи 

Очікувані 

результати 

2021 2022 2023   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11 

1 Створення умов 

для фізичного 

виховання і 
спорту в усіх 

типах 

навчальних 
закладів, за 

місцем роботи, 

проживання та 

відпочинку 
населення 

1.1.Запровадження у 

закладах освіти  рухової 

активності школярів в 
обсязі 8-12 годин на 

тиждень у навчальний та 

позанавчальний час 
шляхом: здійснення 

моніторингу потреби у 

фахівцях для 

забезпечення обсягів 
рухової активності;  

поступового введення 

щоденних уроків з 
фізичної культури та 2-х 

годин позакласних 

занять з фізичної 

культури і спорту 

2021-

2023  
Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 
Чупахівської 

селищної ради  

Місцевий 
бюджет 

 Фінансування передбачено іншими 

програмами 
 

Збільшення 

учнів закладів 

освіти, 
охоплених 

заняттями з 

фізичної 
культури і 

спорту 

  1.2.Забезпечення 

закладів освіти 

спортивним обладнанням 
та інвентарем 

2021-

2023  
Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 
Чупахівської 

селищної ради 

Місцевий  
бюджет  

 

 

 Фінансування передбачено іншими 

програмами 
 

Покращення 

матеріальної 

бази закладів 
освіти  



  

 

1.3.Забезпечення участі у 

обласній спартакіаді  
серед працівників. 

2021 -

2023  
Відділ освіти, 

молоді та 
спорту 

Чупахівської 

селищної ради 

Спонсорські 

кошти 
 

Місцевий 

бюджет 

  5,0  5,0 

 

 

 

4,0 

 5,0 

 

 

 

5,0 

 

  Збільшення 

кількості 
службовців, які 

взяли участь у 

фізкультурно-
спортивних 

заходах щороку 

           

2 Забезпечення 
розвитку спорту 

вищих 

досягнень  

2.1.Забезпечення 
підготовки та участі 

спортсменів  різних 

вікових груп у 
спортивних заходах 

обласного рівня з 

олімпійських видів 
спорту, проведення 

внутрішніх  змагань  

2021-
2023  

Відділ освіти, 
молоді та 

спорту 
Чупахівської 

селищної ради  

Спонсорські 
кошти 

 

  6,0 6,0  6,0    Забезпечення 
збереження 

передових 

позицій успішної 
участі 

спортсменів  у 

обласних, 
всеукраїнських, 

міжнародних 

змаганнях  

  2.2. Проведення змагань 
серед учнів ЗЗСО 

2021-
2023 

Відділ освіти, 
молоді та 

спорту 
Чупахівської 

селищної ради 

Місцевий 
бюджет  

 

  2,0 4,0  8,0    Залучення дітей 
та молоді до 

занять спортом 

  2.3.Спортивні заходи для 

сільської молоді: 
- участь в обласних 
літніх сільських 

спортивних іграх серед 

працівників 
агропромислового 

комплексу; 
- участь в обласних 

змаганнях на «Краще 
спортивне село 

Сумщини»; 
- щорічний відкритий 
спортфест «OPEN CAP»; 
- проведення сільської 

спартакіади з 9 видів 
спорту серед жителів 

2021-

2023  
ВФСТ 

«Колос»,  

 

Спонсорські 

кошти 

  

  

 

  

 

10,0 

 

10,0 

  

 

10.0 

  

 

  Підтримка та 

розвиток 

громадського 
руху у підготовці 

спортивного 

резерву 



Чупахівської селищної 

ради  

  2.4. Забезпечення 

подання на виплату  

стипендій голови 

Чупахівської селищної   
ради талановитим 

спортсменам громади 

2021-

2023  
Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 
Чупахівської 

селищної  

ради 

Місцвий 
бюджет  

 

      Фінансування передбачено іншими програмами 
 

Забезпечення 

успішних 

виступів 

талановитих 
спортсменів на 

обласних, 

всеукраїнських, 
міжнародних 

змаганнях 

3. Розвиток футболу 

 

3.1 Розвиток 

футболу та 

футзалу у ЗЗСО 

3.1.1.Проведення  

змагань з футболу та 

футзалу серед ЗЗСО 

2021-

2023  
Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 
Чупахівської 

селищної  

ради 

Місцевий 
бюджет  

 

  2,0 6,0  8,0    Залучення до 

занять футболом 

та футзалом 
школярів, 

сільської молоді 

та ветеранів 
спорту 

3.2

. 

Розвиток 

футзалу 
3.2.1.Організація та 

проведення щорічних 

змагань з футзалу серед 
підприємств, установ та 

організацій ОТГ 

2021-

2023  
ВФСТ 

«Колос» ,  
Спонсорські 

кошти 
  3,0 5,0  5,0    Популяризація 

фут залу серед 

різних верств 
населення 

3.2.2.Проведення 
турнірів з футзалу серед 

спортсменів різних 

вікових груп 

2021-
2023  

ВФСТ 
«Колос» ,  

 Не потребує фінансування Забезпечення 
розвитку фут 

залу в ОТГ 

3.3 Розвиток 
дитячо-

юнацького 

футболу 

3.3.1.Участь у  
змаганнях на Кубок 

голови сільської ради з 

футболу серед юнацьких 
футбольних команд  

2021-
2023  

Відділ освіти, 
молоді та 

спорту 
Чупахівської 

селищної  

ради 

Місцевий 
бюджет 

  3,0 7,0  8,0   Поповнення 
складу сільських 

збірних команд  

з футболу 
талановитими 

вихованцями 

3.4 Розвиток 

аматорського 
футболу 

3.4.1..Проведення 

Чемпіонату,  
Кубку  
та Суперкубку 

2021-

2023  
Федерація 

футболу 
Чупахівської 

селищної  

Спонсорські 

кошти 
  4,0  7,0  7,0   Поповнення 

професійних 
сільських 

футбольних 



ОТГ з футболу ради  клубів  

талановитими 
футболістами 

4. Покращення 

організаційного, 

кадрового, 
матеріально-

технічного, 

інформаційного 
забезпечення 

сфери фізичної 

культури і 
спорту 

4.1.Запровадження 

системи перепідготовки, 

підвищення кваліфікації 
кадрів, проведення 

атестації фахівців у 

сфері фізичної культури 

2021-

2023 
Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 
Чупахівської 

селищної  

ради  

Місцевий 
бюджет 

      Фінансування передбачено іншими програмами 
 

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців у сфері 
фізичної 

культури і 

спорту 
4.2. Закупівля 

спортивного інвентарю  
 

2021- 
2023 

 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 
Чупахівської 

селищної  

ради  

    Місцевий 
бюджет 

  13,0 9,0  11,0    Забезпечення 

футбольним 

інвентарем  
Спонсорські 

кошти 

 2,0 7,0 7,0   

Державний  

бюджет 

      

4.3.Забезпечення 

висвітлення визначних 

спортивних подій з 

олімпійського, 
параолімпійського, не 

олімпійського спорту, 

пропагування розвитку 
фізкультурно-

спортивного руху та 

здорового способу життя 

2021-

2023  
Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 
Чупахівської 

селищної ради  

 Не потребує фінансування Формування у 

населення сталих 

традицій та 

мотивацій щодо 
фізичного 

виховання і 

масового спорту 

ВСЬОГО: 

 

200,0 

 

50 

 

70 

 

80 

 
   

 

 

 В.о.начальника                                                                                                                                Олена БЕКІРОВА 

 


