КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Про затвердження Києво-Святошинської районної Програми
розвитку фізичної культури та спорту
на 2013-2016 роки

Відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України від 21.05.1997р. № 280/97 «Про
місцеве самоврядування в Україні» (із наступними змінами), згідно подання КиєвоСвятошинської районної державної адміністрації, районна рада
вирішила:
1. Затвердити Києво-Святошинську районну Програму розвитку фізичної
культури та спорту на 2013-2016 роки (додається).
2. Рекомендувати фінансовому управлінню райдержадміністрації забезпечити
контроль за використанням коштів на реалізацію заходів виконання Програми.
3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування прийняти та затвердити
відповідні програми та передбачити кошти на їхнє фінансування.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань сім'ї, молоді, спорту, туризму і Євро-2012 (голова
комісії - Лашкул С.В.)

Голова ради

м. Київ
13 грудня 2012 року
№ 276-24-VІ

В.В. Луцюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням ХХІV сесії Києво-Святошинської
районної ради VІ скликання
від 13.12.2012 року № 276-24-VІ

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
на 2013-2016 роки

м. Київ
2012
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Зміст
1. Необхідність розроблення та передбачувані наслідки реалізації «Києво-Святошинської районної Програми розвитку
фізичної культури та спорту на 2013-2016 роки»
2. Мета та завдання Програми
- основні завдання Програми
3. Напрями реалізації завдань Програми
- соціальні та економічні наслідки реалізації програми
4. Напрями реалізації Програми
5. Фінансове забезпечення програми
6. Очікувані результати виконання Програми
7. Основні заходи Програми
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Необхідність розроблення та передбачувані наслідки реалізації
«Києво-Святошинської районної Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2013-2016 роки»
Фізичне виховання і масовий спорт є важливою складовою процесу повноцінного розвитку людини та її виховання, дієвим засобом
профілактики захворювань, підготовки до високопродуктивної праці, захисту Батьківщини, забезпечення творчого довголіття, організації
змістовного дозвілля, запобігання антигромадським проявам.
У сучасних умовах як в Україні, так і в районі склалася критична ситуація зі станом здоров’я населення. Зросла захворюваність громадян,
зокрема серед дітей та підлітків. Майже 90 % дітей, учнів і студентів мають відхилення у здоров’ї, понад 50% - незадовільну фізичну підготовку.
Спостерігається тенденція до зниження середньої тривалості життя, яка на 10-15 років нижча, ніж в економічно розвинутих європейських
країнах. Викликає стурбованість демографічна ситуація в районі. Щороку за станом здоров’я на військову службу не призивається кожний
четвертий юнак.
Водночас нинішній рівень розвитку фізичної культури та спорту у нашій країні і, зокрема, в районі не задовольняє потреб населення.
Недооцінюються її можливості у формуванні здорового способу життя та зміцненні здоров’я населення, профілактиці шкідливих звичок,
передусім серед молоді.
На сьогодні існує потреба у проведенні якісних змін у сфері фізичної культури та спорту на основі використання сучасних підходів,
об’єднання зусиль зацікавлених організацій та широких верств населення.
Києво-Святошинська районна Програма розвитку фізичної культури та спорту (далі – Програма) направлена на створення сприятливих
умов для організації змістовного дозвілля за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення, визначає необхідні зміни у підходах
суспільства до зміцнення здоров’я людини як найвищої гуманістичної цінності та пріоритетного напряму державної політики, розрахована на
2013-2016 роки.

Мета та завдання Програми
Метою програми є реалізація першочергових і перспективних заходів, спрямованих на створення умов для підвищення ефективного
розвитку масового відпочинку населення, які стануть основою поліпшення здорового способу життя та рухової активності.
Основними завданнями Програми є:
- впровадження дієвої системи фізкультурної просвіти населення, яка б сприяла формуванню традицій і культури здорового способу
життя, престижу здоров’я;
- залучення громадян до регулярних занять фізкультурою та спортом за місцем проживання та в місцях масового відпочинку;
- збереження наявної (з подальшим удосконаленням) матеріально-спортивної бази за місцем проживання та ефективне її використання;
- визначення та задоволення регіональних потреб у кваліфікованих кадрах, підвищення професійного рівня роботи фахівців фізичного
виховання;
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- розвиток у сфері фізичної культури та спорту, зокрема мережі дитячо-підліткових спортивних клубів за місцем проживання;
- надання підтримки становлення та впровадження ринку доступних і якісних оздоровчих, рекреаційних і реабілітаційних послуг;
- створення систем інформування населення через засоби масової інформації про роль і значення масового спорту у житті суспільства та
кожної людини;
- забезпечення передових позицій у міжнародному спортивному русі, спорті вищих досягнень, сприяння розвитку олімпійського руху в
Україні, піднесення міжнародного авторитету держави у світовому співтоваристві;
- стимулювання спортсменів та тренерів за високі спортивні досягнення.

Напрями реалізації завдань Програми
-

Формування нових підходів до фізичного виховання і спорту, виходячи з існуючих соціально-економічних реалій;
Запровадження ефективної моделі фінансування потреб галузі в умовах переходу до ринкової економіки;
Впровадження дієвої системи фізкультурної просвіти населення, яка б сприяла формуванню традицій та культури здорового способу
життя, престижу здоров’я, залученню громадян до активних занять фізичною культурою та спортом;
Створення умов для зайняття сільського населення фізичною культурою та спортом;
Впровадження ефективних форм, методів і засобів фізкультурно-спортивної діяльності та видів спорту з урахуванням місцевих і
регіональних особливостей, традицій, економічних факторів, умов праці та вільного часу населення;
Реформування організаційних основ фізкультурно-спортивного руху, стимулювання створення широкої мережі фізкультурноспортивних клубів, які забезпечили б належне проведення фізкультурно-оздоровчої роботи;
Визначення та задоволення загальнодержавних і регіональних потреб у кваліфікованих кадрів, підготовка нового покоління
спеціалістів, підвищення їх професіоналізму на всіх рівнях діяльності у сфері фізичного виховання, фізичної культур та спорту;
Забезпечення збереження наявної матеріально-технічної бази, поліпшення умов її функціонування, визначення стратегічних напрямів
подальшого розвитку;
Удосконалення системи підготовки національних зірних команд, спортивного резерву, підвищення якості функціонування дитячоюнацьких спортивних шкіл, науково-методичного та методичного забезпечення діяльності відповідних структур;
Надання державної підтримки становленню та впровадженню ефективних форм організації реабілітаційної та спортивної роботи з
особами, які мають уроджені та набуті вади фізичного та розумового розвитку та проживання в екологічно несприятливих умовах.

Напрями реалізація Програми
I.

ГОЛОВНІ НАПРЯМИ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ТА СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РАЙОНІ

Фізичне виховання і фізкультурно-оздоровча робота у навчально-виховній сфері:
Фізичне виховання у навчально-виховній сфері як складова частина загальної системи освіти має закласти основи забезпечення та розвитку
фізичного і морального здоров’я, комплексного підходу до формування розумових і фізичних якостей особистості, вдосконалення фізичної та
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психологічної підготовки до активного життя і професійної діяльності на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої
спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного удосконалення, безперервності цього процесу тощо.
Основними принципами змін у фізичному вихованні учнівської та студентської молоді є:
- формування в учнівської молоді потреби у зміцненні здоров’я засобами фізичної культури та спорту;
- розроблення та реалізація ефективного дидактичного наповнення змісту фізичного виховання у навчальних закладах;
- збільшення обсягу рухової активності дітей, учнів і студентів залежно від психофізіологічної потреби в рухах;
- підвищення якості навчального процесу з фізичного виховання;
- забезпечення процесу фізичного виховання висококваліфікованими кадрами;
- забезпечення процесу фізичного виховання у системі освіти сучасними науково-методичними комплексами;
- удосконалення матеріально-технічного забезпечення з урахуванням сучасного економічного становища держави;
- використання бюджетного і позабюджетного фінансування процесу фізичного виховання у навчальних закладах освіти;
- оптимізація управління фізичним вихованням дітей та молоді.
Фізкультурно-оздоровча робота у виробничій та соціально-побутовій сферах:
Головним завданнями вдосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій та соціально-побутовій сферах є створення сприятливих
умов для задоволення потреб працівників, широких верств населення у збереженні здоров’я, після трудовому відновленні, змістовному дозвіллі
та активному відпочинку.
Основними напрямками, що забезпечить збереження і подальший розвиток фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій та соціальнопобутовій сферах є:
- створення механізму контролю за виконанням Закону України «Про фізичну культуру та спорт» власниками підприємств, установ та
організацій незалежно від форм власності або уповноваженими ними органами щодо забезпечення належних умов для розвитку фізичної
культури та спорту в трудових колективах;
- здійснення заходів щодо збереження існуючої на виробництві матеріально-технічної бази фізичної культури та спорту, контроль за її
використанням за призначенням;
- запровадження правових основ дієвого фінансування фізкультурно-оздоровчої роботи шляхом пропозиції про внесення змін та доповнень
до чинного законодавства України;
- створення механізму взаємодії органів виконавчої влади в галузі фізичної культури та спорту з профспілками органів усіх рівнів щодо
спільної діяльності розвитку цієї сфери;
- забезпечення державної підтримки діяльності спортивних товариств і відомств у процесі їх адаптації до ринкових відносин;
- створення умов для збереження та поповнення сфери кваліфікованими фахівцями, забезпечення їх відповідного соціального статусу;
- збереження та розвиток існуючої мережі фізкультурно-оздоровчих закладів за місцем проживання населення як умови залучення дітей та
підлітків до здорового дозвілля, профілактики правопорушень, надання їм відповідної організаційної, методичної та інформаційної
допомоги, контроль за їх використанням за призначенням;
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-

створення на базі фізкультурно-оздоровчих закладів мережі спортивних клубів, секцій, оздоровчих груп для різних вікових категорій
населення, відділення дитячо-юнацьких спортивних шкіл;
вироблення нових підходів до впровадження сучасних форм дозвілля у місцях масового відпочинку населення (парк культури і
відпочинку, тощо) з використанням різних засобів фізичного виховання і спорту.

Спортивна діяльність:
Головними пріоритетами спортивної діяльності є збереження і подальше зміцнення позиції українського спорту на міжнародній арені,
вдосконалення діючої системи підготовки спортсменів кваліфікації та олімпійського резерву, використання спорту як засобу виховання
патріотизму, високих суспільних ідей, мотивацій фізичного та духовного самовдосконалення особи.
З метою підготовки кращих спортсменів району, які мають високі спортивні досягнення та приймають участь в обласних, всеукраїнських,
міжнародних змаганнях, встановити стипендії голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації в межах визначених асигнувань в
районному бюджеті.
З метою підвищення рівня та якості спортсменів, які є жителями району та мають високу конкурентоспроможність у відповідних видах спорту на
обласному, всеукраїнському або міжнародному рівнях, сприяти здійсненню високоякісної підготовки та підтримці змагальної діяльності таких
спортсменів.
Основними напрямами спортивної діяльності є:
- забезпечення сприятливих умов для розвитку видів спорту, в яких спортсмени району мають реальні можливості досягти високих
результатів на міжнародній арені;
- збереження кількості висококваліфікованих спеціалістів, тренерських кадрів, створення і запровадження системи підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для спорту вищих досягнень;
- створення ефективної системи соціального захисту та соціальної адаптації учасників спортивного руху та ветеранів спорту;
- формування організаційних та нормативно-правових основ становлення та розвитку професійного спорту;
- сприяння формуванню системи спортивних клубів як передумови ефективного розвитку спорту в нових соціально-економічних умовах.
II.

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ІЗ СПЕЦИФІЧНИМИ ПРОФЕСІЙНИМИ ТА
ФІЗИЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Фізична підготовка у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, правоохоронних органах, державній пожежній охороні
та ін.:
Фізична підготовка військовослужбовців, особового складу правоохоронних органів, прикордонних військ та інших формувань ґрунтується на
потребі розвивати професійно важливі навички та якості, необхідні у бойовій чи наближеній до неї діяльності, оволодінні зброєю, сучасною
технікою, їх ефективному використанні, здатності витримати великі фізичні та нервово-психічні навантаження. Вона спрямована на безумовне
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забезпечення фізичної і психологічної готовності контингенту до бойової і службової професійної діяльності та здійснюється шляхом
гармонійного поєднання передових форм спортивно-масової роботи та фізичної підготовки.
Фізкультурно-оздоровча, реабілітаційна та спортивна діяльність серед інвалідів:
Фізична культура та спорт серед інвалідів є складовою частиною фізкультурного руху України, що об’єднує соціально-демографічні групи
населення з різними формами вад, є одними з важливих напрямків соціальної політики держави і забезпечує реалізацію прав громадян України,
які мають певну ступінь втрати здоров’я, досягнення вищих спортивних результатах та їх відповідну оцінку суспільством і державою.
Основними напрямками розвитку фізичної культури та спорту серед інвалідів є:
- фізичне виховання, фізично-оздоровча і реабілітаційна робота у науково-виховній сфері, спрямовані на закладання основ фізичного та
духовного здоров’я і реабілітацію втрачених функцій організму дітей-інвалідів у дошкільних навчальних закладах, учнівської та
студентської молоді в закладах освіти усіх рівнів, визначення фізичного виховання обов’язковою дисципліною у дошкільних закладах
освіти, у спецшколах-інтернатах та ін;
- впровадження у виробничій сфері, інших сферах життєдіяльності фізично-оздоровчих і реабілітаційних занять залежно від нозології
інвалідності, особливостей праці та стану фізичного розвитку особи, групових та індивідуальних форм організації фізкультурнооздоровчих, реабілітаційних і спортивних заходів за місцем проживання та відпочинку;
- адаптація різних форм фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи відповідно до потреб інвалідів;
- створення цілісної системи підготовки у спорті вищих досягнень, що сприяла б розвитку видів спорту, в яких спортсмени-інваліди можуть
досягти високих результатів на вітчизняних та міжнародних змаганнях.
Фізичне виховання серед сільського населення:
Стратегічною метою розвитку фізичного виховання, фізичної культури і спорту в сільській місцевості є створення умов для занять фізкультурнооздоровчою і спортивною діяльністю сільського населення, які б відповідали вимогам Законів України «По фізичну культуру та спорт» (3808-12 ,
«Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» (400-12).
Пріоритетними напрямками розвитку фізичного виховання, фізичної культури та спорту сільського населення на сучасному етапі є:
- впровадження дієвої системи фізкультурної просвіти сільського населення, що сприяли б формуванню традицій і культури здорового
способу життя, престижу здоров’я сільських мешканців, залученню їх до активних занять фізичними вправами;
- забезпечення якісно нового, вищого рівня розвитку фізичної культури та спорту серед усіх верств населення, особливо серед дітей та
юнацтва;
- створення матеріально-технічної бази, що забезпечила б використання ефективних форм фізичного виховання, спортивного
удосконалення, фізичного оздоровлення, відновлення здоров’я груп і категорій сільського населення, створення умов для переходу на нові
фізкультурно-оздоровчі та спортивні технології;
- реформування організаційних основ фізкультурно-спортивного руху в системі агропромислового комплексу;
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-

-

впровадження на селі ефективних форм, методів і засобів фізкультурно-оздоровчої діяльності та видів спорту з урахуванням регіональних
та місцевих особливостей, традицій, економічних та екологічних факторів умов праці та дефіциту вільного часу сільських мешканців,
специфіки їх життєдіяльності;
реалізація програмних питань пов’язаних з будівництвом нових та реконструкцією існуючих територіальних фізкультурно-оздоровчих
комплексів, споруд та ін.

III.
СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ
Кадрове забезпечення:
Системам кадрового забезпечення сфери фізичного виховання, фізичної культури та спорту має визначити стратегію її розвитку в нових
соціально-економічних умовах. Вона спрямовується на вирішення багатофункціональних завдань і насамперед на зміцнення здоров’я населення
України, збереження і зміцнення позицій українського спорту на міжнародній арені, підвищення ефективності діяльності фізкультурноспортивних організацій, впровадження сучасних наукових досягнень, нових механізмів управління тощо.
Основними складовими фізичного виховання і спорту є:
- визначення прогнозних регіональних потреб у кваліфікованих спеціалістах різних сфер галузі, а також у розширенні та оновленні
професійних знань спеціалістів, які працюють за фахом;
- оптимізація мережі навчальних закладів відповідно до державних, регіональних і галузевих потреб за кількістю і професійною
структурою;
- підбір кадрів, підвищення їх професіоналізму на всіх рівнях діяльності у сфері фізичної культури та спорту;
- запровадження мобільної системи перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів, формування її методичного та інформаційного
забезпечення відповідно до сучасних вимог.
Матеріально-технічне забезпечення:
Головним завданням матеріально-технічного забезпечення фізичного виховання, фізичної культури та спорту є створення принципово нової
системи державного регулювання процесу збереження та подальшого розвитку матеріально-технічної бази фізичної культури і спорту на соснові
поєднання зусиль, можливостей та відповідальності суб’єктів державної та недержавної форм власності у процесі ринкових перетворень.
Основними напрямками реалізації цього завдання є:
- збереження та реконструкція наявної матеріально-технічної бази шляхом надання практичної допомоги керівництву спортивних споруд з
питань їх модернізації та утримання у належному технічному стані;
- збереження функціонального призначення спортивних об’єктів у процесі приватизації реструктуризації та банкрутства підприємства до сфери
управління яких вони належать;
- до обладнання фізкультурно-спортивних об’єктів з метою створення умов для надання послуг реабілітаційного та відновлювального
призначення;
- приведення головних спортивних об’єктів, що є базовими для підготовки національних збірних команд з видів спорту, у відповідність з
міжнародними стандартами;
- забезпечення населених пунктів, особливо у сільській місцевості, основними фізкультурно-оздоровчими і спортивними спорудами та
приміщеннями фізкультурно-оздоровчого призначенням;
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- створення дієвого механізму залучення коштів з різних джерел для поліпшення утримання та розвитку матеріально-технічної бази;
Фінансове забезпечення:
Фінансове забезпечення фізичного виховання, фізичної культури та спорту має ґрунтуватися на раціональному поєднанні державного
фінансування, фінансування з районного бюджету та джерелами надходження коштів від юридичних осіб та населення. Пріоритетом державної
політики є створення сприятливих умов для стимулювання залучення позабюджетних коштів.
Медико-біологічне забезпечення:
Медико-біологічне забезпечення фізичного виховання, фізичної культури і спорту є:
- проведення глибокого методичного обстеження, надання амбулаторії, поліклінічної та стаціонарної допомоги спортсменам, тренерам,
фахівцям галузі;
- здійснення комплексу профілактичних та реабілітаційно-відновлювальних заходів захворювання та спортивного травматизму;
- медичне забезпечення спортивно-масових заходів всіх рівнів.
Інформаційне забезпечення:
Метою інформаційного забезпечення фізичного виховання, фізичної культури та спорту є впровадження дієвої системи фізкультурної просвіти
населення, яка сприяла б формуванню світогляду, відповідних мотиваційних та поведінкових характеристик, активної соціальної орієнтації,
здорового способу життя, престижу здоров’я як найвищої гуманістичної цінності та пріоритетного напрямку державної політики.
Це потребує зосередження зусиль органів виконавчої влади, громадських організацій, засобів масової інформації, спрямованих на формування
відповідних змін у менталітеті населення шляхом застосування нових ефективних технологій впливу на суспільну свідомість, створення
інформаційної бази, яка б забезпечила ефективне управління галуззю.
Основними напрямками інформаційного забезпечення фізичного виховання, фізичної культури є:
- формування наукового підходу до визначення рівнів мотивації різних верств населення щодо застосування засобів фізичного виховання,
фізичної культури і спорту для профілактики захворювань, зміцнення здоров’я, активного дозвілля;
- використання засобів масової інформації у пропаганді здорового способу життя, нових форм масової фізкультурно-оздоровчої роботи,
гуманістичних цінностей спорту;
- створення єдиного інформаційного простору галузі, розроблення галузевої інформаційної мережі, забезпечення доступу до галузевих,
національних та світових ресурсів обміну спортивною інформацією шляхом інтеграції до глобальної інформаційної мережі «Інтернет».
Організаційне забезпечення:
Організаційне забезпечення фізичного виховання, фізичної культури і спорту передбачає координацію дій усіх структур, що проводять
фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність з урахуванням їх профілю та міжвідомчого характеру.
Головними напрямами організаційного забезпечення фізичного виховання, фізичної культури та спорту є:
- вдосконалення системи державного управління і діяльності відділу у справах сім’ї, молоді та спорту, підвищення ефективності роботи на
місцях;
- розроблення єдиного скоординованого підходу до вирішення питання розвитку фізичної культури та спорту з урахуванням сучасних
тенденцій у суспільно-економічному житті держави.
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Міжнародні зв’язки:
Головним завданням міжнародної діяльності є прискорення та поглиблення інтеграції України у загальноєвропейську та світову системи
фізичного виховання, фізичної культури та спорту, ефективне використання їх досвіду та можливостей.
Міжнародна діяльність у сфері фізичного виховання, фізичної культури та спорту має ґрунтуватися на законодавстві України та міжнародних
договорах України, а також на положеннях статутів, хартій та інших документів, міжнародних спортивних організацій повноправним членом
яких є державні та громадські організації України.
Реалізація цього завдання має здійснюватися за такими напрямами:
- створення та зміцнення міжнародних контактів з питань розвитку фізичного виховання, фізичної культури та спорту;
- вивчення досвіду інших країн щодо впровадження фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;
- створення дієвої системи обміну кадрами та інформацією з іншими країнами у сферах спеціальної освіти, масової фізичної культури та
спорту.

Очікувані результати виконання Програми
У соціальній сфері:
- підвищення міжнародного іміджу України як держави, в якій створено умови для відновлення індивідуального здоров’я як стану
повного фізичного та психічного благополуччя населення, самовияву, доведення тривалості життя до рівня розвинутих країн;
- створення умов для реалізації творчого потенціалу різних верств населення, особливо молоді, спрямування їх на духовне та фізичне
становлення і самовдосконалення засобами фізичної культури і спорту;
- заміна соціального менталітету та формування навичок участі у демократичних соціальних інститутах шляхом залучення громадян,
особливо молоді до клубних форм роботи;
- збільшення до 2016 року чисельності представників різних верств населення, у тому числі дітей та підлітків, які регулярно займаються
різними видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, що має забезпечити зниження рівня злочинності серед підлітків та молоді майже
на 30 відсотків, зупинити поширення наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, підвищити рівень соціальної стабільності в Україні;
- зменшення вдвічі кількості дітей, учнівської та студентської молоді, які мають відхилення у фізичному розвитку та підвищення рівня
фізичної готовності молоді до служби у Збройних Силах України;
- створення цивілізованих умов для соціальної адаптації та реабілітації інвалідів і осіб з уродженими вадами фізичного і розумового
розвитку.
В економічній сфері:
- зменшення майже на 20 відсотків бюджетних витрат, пов’язаних з тимчасовою непрацездатністю, лікуванням та перебуванням у
стаціонарних закладах охорони здоров’я, з подальшим спрямуванням вивільнених коштів на соціальні потреби;
- підвищення якості трудових резервів засобами фізичної культури і спорту, посилення здатності працюючих адаптуватися до зростаючих
вимог сучасного виробництва;
- створення додаткової кількості робочих місць за рахунок збільшення обсягів надання різних видів фізкультурно-оздоровчих послуг;

11
- залучення позабюджетних коштів на розвиток фізичної культури та спорту;
- економія державних коштів, призначених для реалізації суміжних програм у сфері гуманітарної та соціальної політики.

Основні заходи Програми
Найменування заходів «Києво-Святошинської районної програми розвитку фізичної культури та
спорту»
1. ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ТА
СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РАЙОНІ

Відповідальні за виконання

Фізичне виховання і фізкультурно-оздоровча робота у навчально-виховній сфері
1. Забезпечити ефективну роботу з проведення різноманітних багатоступеневих спортивно- Відділ освіти, відділ у справах сім’ї, молоді
масових заходів та змагань, у тому числі із видів спортивного туризму.
та спорту райдержадміністрації, районне
фінансове управління
2. Розробити та запровадити систему організації шкільної та позашкільної фізкультурно- Відділ освіти, відділ у справах сім’ї, молоді
оздоровчої та спортивної роботи, орієнтованої для створення спортивних клубів, та спорту райдержадміністрації
спеціалізованих спортивних класів тощо в середніх навчальних закладах.
3. Забезпечити залучення до занять фізичною культурою та спортом на пільгових умовах дітей- Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
сиріт, дітей-інвалідів, дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей.
райдержадміністрації,
відділ
освіти,
директори дитячо-юнацьких спортивних
шкіл,
голови
спортивних федерацій,
директори спортивних клубів, організацій
тощо.
Фізкультурно-оздоровча робота у виробничій та соціально-побутовій сферах
4. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій усіх галузей народного Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
господарства, незалежно від форми власності:
райдержадміністрації,
відділ
освіти,
- з кількістю працівників не менше 500 чоловік ввести до штатного розпису посади фахівців директори дитячо-юнацьких спортивних
(відповідно до класифікатора ДК 003-95), які проводитимуть фізкультурно-оздоровчу роботу шкіл, керівники підприємств та організацій,
серед працюючих;
голови спортивних федерацій, директори
- створити умови для відпочинку, проведення реабілітаційних та професійно-прикладних занять спортивних клубів, організацій тощо.
у режимі робочого дня, після трудового відновлення, профілактичних занять фізкультурноспортивного спрямування, у тому числі організації спортивно-оздоровчого туризму.
5. Включати питання оздоровлення працівників та членів їх сімей засобами фізичної культури і Відділи райдержадміністрації, спортивні
спорту, туризму до цільових комплексних програм та рекомендувати трудовим колективам товариства, управління праці та соціального
включати такі питання до колективних договорів, тарифних угод.
захисту населення
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6. Забезпечити збереження інфраструктури фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи за Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
місцем проживання населення, мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, дитячо-підліткових райдержадміністрації,
відділ
освіти,
клубів, їх утримання, ремонт, використання приміщення за призначенням .
директори дитячо-юнацьких спортивних
шкіл,
голови міськселищсільвиконкомів,
керівники підприємств та організацій,
голови спортивних федерацій, директори
спортивних клубів, організацій тощо,
районне фінансове управління
7. Сприяти функціонуванню в районі фізкультурно-спортивних товариств «Колос», «Україна», Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
«Спартак», фінансуванню проведення спортивно-масових заходів в районі, відрядженню райдержадміністрації, голови райрад ФСТ,
збірних команд району на обласні змагання.
районне фінансове управління.
Спортивна діяльність
8. Відряджати дитячі збірні команди району на спортивно-масові заходи за програмою обласних Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
спартакіад школярів, юнацьких і молодіжних ігор, спартакіад України, сільських спортивних райдержадміністрації, спортивні товариства,
ігор та ін.
клуби та організації, районне фінансове
управління.
9. Забезпечити на рівні сучасних вимог підготовку та участь збірних дорослих команд району та Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
спортсменів з видів спорту в Чемпіонатах та Першостях області, України, всесвітніх змаганнях, райдержадміністрації, спортивні товариства,
тощо.
клуби та організації, районне фінансове
Забезпечувати провідних спортсменів, тренерів та інших спеціалістів району якісними умовами управління.
щодо проведення навчально-тренувальних зборів відповідно до їх вимог.
За досягнення значних результатів в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях
встановлювати стипендії Голови райдержадміністрації.
10. Забезпечувати участь провідних спортсменів району в змаганнях та турнірах вищих рівнів, Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
які розглядаються як підготовка до основних змагань сезону
райдержадміністрації, спортивні товариства,
клуби та організації, районне фінансове
управління.
11. Постійно проводити серед дорослого населення району спортивні змагання з видів спорту, Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
чемпіонати, першості та ін.
райдержадміністрації, відділ освіти, районне
фінансове
управління,
голови
міськселищсільвиконкомів,
керівники
підприємств
та
організацій,
голови
спортивних
федерацій,
директори
спортивних клубів, організацій тощо.
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12. Організовувати та проводити спортивно-масові заходи, свята, акції, тощо.

Розвиток футболу
13. Сприяти створенню та розвитку футбольних осередків, клубів та команд.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації, спортивні товариства,
федерації, клуби та організації, районне
фінансове управління.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації, спортивні товариства,
федерації, клуби та організації, районне
фінансове управління.
14. Надавати матеріально-технічну та фінансову підтримку збірній команді району та районним Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
командам для участі в змаганнях.
райдержадміністрації, спортивні товариства,
федерації, клуби та організації, районне
фінансове управління.
15. Вжити заходи щодо залучення до розвитку футболу активістів футбольного руху, громадські Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
організації тощо.
райдержадміністрації, спортивні товариства,
клуби та організації, районне фінансове
управління.
II.ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ІЗ
СПЕЦИФІЧНИМ ПРОФЕСІЙНИМ ТА ФІЗИЧНИМ ХАРАКТЕРОМ
Фізична підготовка у Збройних Силах України, інших військових формуваннях,
правоохоронних органах, державній пожежній охороні та ін.
16. При формуванні районного календаря спортивно-масових заходів включити змагання з Відділ у справах сімї, молоді та спорту
військово-прикладних та службово-прикладних видів спорту, організувати та проводити такі райдержадміністрації, спортивні товариства,
заходи протягом року спільно з правоохоронними органами, державною пожежною охороною, правоохоронні органи, державна пожежна
районним військовим комісаріатом та ін.
охорона, районний військовий комісаріат та
ін.
Фізкультурно-оздоровча, реабілітаційна та спортивна діяльність серед інвалідів
17. Сприяти створенню на базі існуючих спортивних шкіл, організацій відділення для Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
проведення фізкультурно-оздоровчих і реабілітаційних занять, заходів.
райдержадміністрації, відділ освіти, районна
центральна
лікарня,
фізкультурнооздоровчий клуб інвалідів «Ікар»
18. Вирішувати питання про надання спортивних споруд незалежно від форм власності для Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
фізкультурно-спортивних і реабілітаційно-оздоровчих занять інвалідів. Обладнати зазначені райдержадміністрації,
відділ
освіти,
споруди спеціальними пристосуваннями для проведення фізкультурно-оздоровчих та міськселищсільвиконкоми,
районна
спортивно-реабілітаційної роботи з інвалідами.
центральна
лікарня,
фізкультурно-
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19. Сприяти проведенню спеціальної лотереї, кошти від якої спрямовуються на розвиток
фізкультурно-реабілітаційної та спортивної роботи серед інвалідів.
Фізичне виховання серед сільського населення.
20. Розробити та впровадити систему фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів за участю
соціальних груп сільського населення з урахуванням традицій, інтересів, специфіки традицій,
специфіки сільськогосподарського виробництва, дефіциту вільного часу працівників села,
екологічної ситуації.
21. Здійснювати реформування діючих міжгосподарських клубів та сприяти створенню нових
територіальних фізкультурно-спортивних клубів в селах та селищах.

оздоровчий клуб інвалідів «Ікар».
Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації, спортивні товариства.
Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації, райрада ФСТ «Колос»
.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації,
фізкультурноспортивні товариства, федерації, спортивні
організації.
22. Сприяти утворенню на добровільних засадах «Фонду сприяння і допомоги сільському Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
фізкультурно-спортивному руху».
райдержадміністрації, райрада ФСТ «Колос»
23. Опрацювати та впровадити систему та порядок морального і матеріального стимулювання Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
фізкультурних кадрів, які працюють у сфері фізичної культури та спорту на селі.
райдержадміністрації, райрада ФСТ «Колос»
24. Створювати необхідні умови для регулярних занять фізичною культурою та спортом Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
сільськогосподарських працівників та членів їх сімей.
райдержадміністрації,
райрада
ФСТ
«Колос», міськселищсільвиконкоми.
III.СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ.
Кадрове забезпечення
25. Визначити регіональні потреби у кваліфікованих кадрах фізкультурно-спортивної галузі.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації,
відділ
освіти,
директори дитячо-юнацьких спортивних
шкіл,
голови спортивних федерацій,
директори спортивних клубів, організацій
тощо.
26. Забезпечити працівників фізичної культури та спорту сучасною методичною літературою, Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
посібниками та ін.
райдержадміністрації,
відділ
освіти,
директори дитячо-юнацьких спортивних
шкіл,
голови спортивних федерацій,
директори спортивних клубів, організацій,
районне фінансове управління тощо.
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27. Запровадити систему направлення фізкультурних кадрів району на курси підвищення
кваліфікації, сприяти забезпеченню через засоби масової інформації поширення досвіду
фізкультурно-спортивної роботи на селі.
Матеріально-технічне забезпечення
28. Створювати на діючих спортивних спорудах реабілітаційно-відновлювальні центри,
тренажерні зали, консультативні пункти, кімнати психологічного розвантаження тощо.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації, відділ освіти,
спортивні товариства , клуби та організації.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації,
відділ
освіти,
директори дитячо-юнацьких спортивних
шкіл,
голови спортивних федерацій,
директори спортивних клубів, організацій
тощо.
29. Проводити постійну агітацію здорового способу життя (виставки-ярмарки спортивного Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
обладнання та інвентаря, інших товарів і виробів спортивного призначення, агітаційні щити, райдержадміністрації, районне фінансове
брошури, плакати тощо), забезпечити виготовлення та розповсюдження такої агітаційної управління.
продукції.
30. Продовжити роботу з будівництва, ремонту та реконструкції основних спортивних споруд,
Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
надавати методичну та матеріальну допомогу спортивним клубам та організаціям, що
райдержадміністрації.
відкриваються.
31. Забезпечити по мірі можливості спортивні школи, клуби та організації спортивним Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
інвентарем, методичною літературою та ін.
райдержадміністрації, районне фінансове
управління.
32. Забезпечити придбання інвентарю для належної організації та проведення спортивно- Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
масових заходів, екіпіровки учасників різного роду спортивно-масових заходів, парадів, райдержадміністрації, районне фінансове
фестивалів тощо.
управління.
Медико-біологічне забезпечення
33. Вводити посади спортивних лікарів на діючих спортивних спорудах, в спортивних клубах, Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
організаціях та ін.
райдержадміністрації, відділ освіти, районна
центральна лікарня, директори дитячо–
юнацьких спортивних шкіл,
голови
спортивних
федерацій,
директори
спортивних клубів, організацій тощо.
34. Створювати в місцях занять населення фізичною культурою та спортом спортивні кафе, Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
аптеки та інших комерційні заклади спортивного направлення.
райдержадміністрації, відділ освіти, районна
центральна лікарня, директори дитячоюнацьких спортивних шкіл,
голови
спортивних
федерацій,
директори
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спортивних клубів, організацій тощо.
команд Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації, районна центральна
лікарня, районне фінансове управління.
36. Сприяти інформуванню фахівців галузі з науково-методичних проблем і питань Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
використання вітчизняного та зарубіжного досвіду розвитку фізичного виховання і спорту.
райдержадміністрації, відділ освіти.
Організаційне забезпечення
37. Привести систему статистичної звітності з фізичної культури і спорту у відповідність із Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
сучасними потребами галузі з урахуванням міжнародної практики.
райдержадміністрації, спортивні товариства,
клуби та організації, органи місцевого
самоврядування.
35. Розробити та запровадити систему медико-біологічного забезпечення збірних
району та спортсменів, які беруть участь у Всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

Міжнародні зв’язки
38. Запровадити програму обміну фахівцями у галузі фізичного виховання та організації
фізкультурно-оздоровчої роботи з населенням на компенсаційній основі та основі взаємного
обміну із зарубіжними країнами.
39. Впровадити практику створення спільних підприємств із залученням іноземних інвестицій
для розвитку матеріально-технічної бази та підприємницької діяльності.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації, відділ освіти.
Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації, спортивні товариства,
клуби та організації.

