
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
від ______________  № ___ 
 

м. Олександрія 
 
Про цільову соціальну програму  
розвитку фізичної культури і спорту  
Олександрійської територіальної громади  
до 2025 року 
 

Відповідно до ст.26, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про фізичну культуру і спорт», 
постанов Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року № 115 «Про затвердження 
Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 
2024 року» (із змінами) та від 04 листопада 2020 року № 1089 «Про затвердження Стратегії 
розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року», з метою залучення широких 
верств населення до масового спорту, розвитку дитячо-юнацького спорту, популяризації 
активного та здорового способу життя, створення сучасної матеріально-технічної бази 
фізичної культури і спорту міста  
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 
1) Затвердити міську цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту 

Олександрійської територіальної громади до 2025 року (додається). 
2) Здійснити організаційні заходи з реалізації цільової соціальної програми розвитку 

фізичної культури і спорту та передбачити видатки на фінансування заходів в межах 
асигнувань по розпорядниках коштів, які задіяні в реалізації програми. 

3) Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань освіти і науки, культури і відродження духовності, сім'ї, молоді, фізкультури і спорту 
та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                  
Чемерис І.А. 

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Чемерис І.А. 
 

 
 

Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 

 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 

 



Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
від_____________№__________ 
 

ПАСПОРТ 
цільової соціальної програми 

розвитку фізичної культури і спорту Олександрійської територіальної громади 
 на період до 2025 року 

 
1. Програма затверджена: Рішення міської ради 

від                     2021 року № 
2. Ініціатор розроблення Програми Відділ  молоді та спорту Олександрійської 

міської ради 
3. Розробник Програми Відділ  молоді та спорту Олександрійської 

міської ради 
4. Співрозробники Програми Виконавчі органи  Олександрійської міської 

ради, громадські організації фізкультурно-
спортивного спрямування 

5. Відповідальний виконавець 
Програми 

Відділ  молоді та спорту Олександрійської 
міської ради 

6. Учасники Програми Відділ молоді та спорту Олександрійської 
міської ради, комунальний заклад «Дитячо-
юнацька спортивна школа №2», громадські 
організації фізкультурно-спортивного 
спрямування 

7. Терміни реалізації Програми 2022-2025 роки 
8. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 
Міський бюджет, інші кошти 

9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, усього, у 
тому числі: 

8673,0 тис.грн 

кошти міського бюджету 8673,0 тис.грн 

10. Основні джерела фінансування 
Програми 

Міський бюджет, інші джерела не заборонені 
чинним законодавством 
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Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту 

Олександрійської територіальної громади на період до 2025 року 
 

І. Загальні положення 
Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту  

Олександрійської територіальної громади на період до 2025 року (далі – Програма) 
розроблена відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», постанов 
Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року № 115 «Про затвердження Державної 
цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року» (із 
змінами) та від 04 листопада 2020 року № 1089 «Про затвердження Стратегії розвитку 
фізичної культури і спорту на період до 2028 року». 

 
ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

1. Програма спрямована на розв’язання завдань розвитку фізичної культури і спорту. 
2. Фізичне виховання і масовий спорт є важливою складовою процесу повноцінного 

розвитку людини та її виховання, дієвим засобом профілактики захворювань, підготовки до 
високопродуктивної праці, організації змістовного дозвілля. 

3. В Україні склалась критична ситуація у сфері фізичної культури і спорту. 
Лише 13% населення залучено до занять фізичною культурою і спортом. Крім того, за 

інтегральним показником здоров’я населення – середньою очікуваною тривалістю життя 
людини Україна займає одне з останніх місць в Європі. Частка осіб, які охоплені всіма 
видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в Олександрійській територіальній 
громаді за офіційними показниками становить 8,3%. 

4. Фізична культура є важливим засобом гармонійного розвитку людини, формування 
і вдосконалення функціональних можливостей організму. Вона також є головним чинником 
фізичного здоров’я людини. Низький рівень оздоровчої рухової активності населення 
стримує формування здорового способу життя, від якого на 60 % залежить стан здоров’я 
людини. 

Погіршення стану здоров’я населення з різко прогресуючими хронічними хворобами 
серця, гіпертензією, неврозами, артритами, ожиріннями тощо, що призводить до зменшення 
кількості осіб, які можуть бути залучені до спорту вищих досягнень, зокрема спроможних 
тренуватися, витримуючи значні фізичні навантаження та досягати високих спортивних 
результатів. 

5. У місті працюють спортивні секції та відділення з 22 видів спорту, в яких 
займаються 2245 чол. Всіма видами фізкультурно – оздоровчої роботи охоплено 7016 чол. 

Мережа закладів фізкультурно-спортивної спрямованості в місті є постійною. До неї 
входить комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа №2» та понад 15 
спортивних організацій і спортивних  клубів. 

6. Вихованці відділень спортивної школи, клубів та організацій міста постійно беруть 
участь у змаганнях різних рівнів та залишають свій слід в історії спорту завдяки успішним 
виступам. 

Протягом періоду підготовлено 1 Майстра спорту України Міжнародного класу, 7 
Майстрів спорту України, 30 Кандидатів в майстри спорту України та понад 100 спортсменів 
І та ІІ спортивних розрядів.  

7. Протягом останніх років здійснювалось відповідне поліпшення матеріально-
технічної бази в галузі «Фізична культура і спорт», зокрема:  

- придбано сучасний боксерський ринг  для використання в навчально-тренувальній 
роботі відділенням боксу комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №2»; 

- реконструйовано площинні спортивні споруди під майданчики зі штучним 
покриттям в НВО «Олександрійська гімназія ім. Т.Г.Шевченка -І-ІІ ступенів-школа 
мистецтв», НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. № 9-спеціалізована школа» та  НВК «Олександрійський 
колегіум-спеціалізована школа»; 
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- проведено капітальні ремонти спортивних залів НВК «Олександрійський колегіум                  

-спеціалізовано школа», НВО «Олександрійська гімназія ім. Т.Г.Шевченка І-ІІ ступенів                      
-школа мистецтв», ЗНЗ І-ІІІ ст.№6, ЗНЗ І-ІІ ст.№8 та НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. № 9-спеціалізована 
школа». 

Всі спортивні споруди, які знаходяться у підпорядкуванні Олександрійської міської 
ради, в робочому стані та використовуються для проведення уроків фізкультури, позакласної 
фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи. 

Збереження існуючої матеріально-технічної бази та будівництво сучасних спортивних 
споруд дадуть змогу забезпечити розвиток фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової 
роботи серед всіх верств населення, що в свою чергу сприятиме досягненню мети. 

 
ІІІ. Мета Програми 

Мета міської цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту до 
2025 року полягає у створенні умов щодо: 

- залучення широких верств населення до масового спорту; 
- популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації, як важливої 

складової покращення якості та тривалості активного життя населення територіальної 
громади; 

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

- підвищення авторитету міста на обласному, всеукраїнському і міжнародному 
рівнях. 

 
IV. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела 

фінансування, строки та етапи виконання Програми 
Протягом 2022-2025 років для розв’язання проблем передбачається здійснити 

комплекс заходів шляхом: 
- популяризації фізичного виховання і спорту за місцем навчання, проживання та у 

місцях масового відпочинку населення; 
- підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих 

досягнень; 
- забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту; 
- поліпшення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-

технічного, фінансового, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту; 
- створення умов для розвитку регулярної рухової активності різних верств 

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

- підтримки та розвитку комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа 
№2»; 

- підтримки та розвитку олімпійського руху; 
- взаємодії з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості та 

іншими суб’єктами сфери фізичної культури і спорту; 
- поліпшення розвитку матеріально-технічної бази спорту та вжиття дієвих заходів 

до залучення інвестицій на зазначену мету; 
- оновлення спортивної матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і 

спорту, зокрема дитячо-юнацьких спортивних шкіл; 
- будівництво спортивних споруд та реконструкції діючих; 
- удосконалення системи відзначення та заохочення спортсменів. 
Реалізація Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету. 
Виконання Програми буде забезпечено протягом 2022-2025років. 

V. Перелік завдань і заходів Програми 
Основними пріоритетними завданнями Програми є: 
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- забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури і 

спорту; 
- забезпечення відбору осіб, які мають високий рівень підготовленості та здатні під 

час проведення спортивних заходів витримувати значні фізичні та психологічні 
навантаження, для подальшого залучення їх до резервного спорту; 

- підтримка та  розвиток олімпійських та неолімпійських видів спорту; 
- розбудова спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва та модернізації 

спортивних споруд. 
Напрями реалізації та  заходи з виконання наведенні у додатку 1 до Програми. 
 

VI. Очікувані результати 
Виконання Програми до 2025 року надасть змогу збільшити кількість: 
- вихованців у дитячо-юнацькій спортивній школі; 
- осіб, включених до штатних спортивних команд резервного спорту; 
- новозбудованих спортивних споруд. 
Показники ефективності наведені у додатку 2 до Програми та визначаються за 

результатами моніторингу її виконання. 
 

VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
Контроль за виконанням Програми здійснюється Олександрійською міською радою та 

постійною комісією міської ради з питань освіти і науки, культури та відродження 
духовності, сім’ї, молоді, фізкультури та спорту. 

Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягнень показників 
Програми будуть: 

- розпорядження міського голови про встановлення контролю за реалізацією 
Програми; 

- звітність виконання Програми; 
- залучення засобів масової інформації до висвітлення питань щодо реалізації 

Програми; 
Організаційне супроводження виконання Програми здійснює відділ молоді та спорту 

міської ради. 
Відділ молоді та спорту міської ради інформує управління молоді та спорту 

облдержадміністрації про виконання Програми щороку до 20 грудня. 
 

VІІІ. Фінансування Програми 
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету,  інших  

джерел фінансування, не заборонених законодавством. Видатки на підтримку заходів,  
здійснюваних  на виконання Програми, передбачаються в міському бюджеті на 2022-2025 
роки.  

Ресурсне забезпечення наведено у додатку 3 до Програми. 
 
 
 
 
 
 



5 
Додаток 1 до Програми 

 
Напрями реалізації та заходи Програми 

№ 
з/п 

Назва напряму реалізації 
(пріоритетні завдання) Перелік заходів Програми 

Термін  
виконання заходу 

Виконавці 

Д
ж

ерела 
фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування, 
тис. грн, у тому числі за роками: 

Очікуваний результат 
усього 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Створення умов для 

забезпечення оптимальної 
рухової активності різних 
груп населення для 
зміцнення здоров’я з 
урахуванням інтересів, 
здібностей та 
індивідуальних 
особливостей кожного 

1) Організація фізкультурно-
оздоровчої та спортивної 
діяльності (організація і 
проведення спартакіад та інших 
спортивних змагань серед 
представників окремих галузей) 

2021-
2025 

Відділ 
молоді та 

спорту 
міської ради 

ДБ - - - - - Залучення працівників 
виробничої сфери до активних 
занять фізичною культурою і 
спортом; формування традицій, 
здорового способу життя та 
здоров’я сільського населення, 
залучення його до активних 
занять фізичними вправами 

МБ 55,0 10,0 13,0 15,0 17,0 

МТД - - - - - 

Інші 
джерела - - - - - 

Всього: 55,0 10,0 13,0 15,0 17,0 

2) Організація, проведення та  
забезпечення участі у офіційних 
фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходах ветеранів 
спорту, учасників бойових дій 
АТО/ООС 

2021-
2025 

Відділ 
молоді та 

спорту 
міської ради 

ДБ - - - - - Залучення ветеранів фізичної 
культури, спорту і війни до 
активних занять фізичною 
культурою і спортом 
 

МБ 55,0 10,0 13,0 15,0 17,0 
МТД - - - - - 
Інші 

джерела - - - - - 

Всього: 55,0 10,0 13,0 15,0 17,0 
3) Організація і проведення 
заходів із видів спорту осіб з 
інвалідністю 

2021-
2025 

Відділ 
молоді та 

спорту 
міської ради 

ДБ - - - - - Створення умов для соціальної 
адаптації та реабілітації осіб з 
інвалідністю і осіб з обмеженими 
фізичними  
можливостями 

МБ 55,0 10,0 13,0 15,0 17,0 
МТД - - - - - 
Інші 

джерела - - - - - 

Всього: 55,0 10,0 13,0 15,0 17,0 



6 
Продовження додатка 1 до Програми 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  4) Придбання нагородної 

атрибутики (кубки, медалі, 
дипломи, грамоти, поляки, квіти, 
рамки, сувенірна продукція) для 
нагородження призерів, 
переможців та тренерів 
спортивних змагань різних рівнів 

2021-
2025 

Відділ 
молоді та 

спорту 
міської ради,            
КЗ «ДЮСШ 

№2» 

ДБ - - - - - Виготовлення дипломів, 
плакатів, пропагандистської 
продукції для популяризації 
спорту та здорового способу 
життя 

МБ 135,0 30,0 33,0 35,0 37,0 
МТД - - - - - 
Інші 

джерела - - - - - 

Всього: 135,0 30,0 33,0 35,0 37,0 
5) Забезпечення медичним 
обслуговуванням спортивних 
змагань та спортивно-масових 
заходів 

2021-
2025 

Відділ 
молоді та 

спорту 
міської ради, 
управління 

охорони 
здоров’я 

міської ради 

ДБ - - - - - Профілактика, діагностика i 
лікування захворювань та 
ушкоджень, пов'язаних iз 
заняттями фізкультурою i 
спортом, систематичний 
диспансерний огляд, медичний 
супровід при проведенні змагань 
тощо 

МБ 51,0 10,0 12,0 14,0 15,0 
МТД - - - - - 
Інші 

джерела - - - - - 

Всього: 51,0 10,0 12,0 14,0 15,0 

     Разом: 351,0 70,0 84,0 94,0 103,0  
2. Забезпечення 

функціонування та 
удосконалення мережі 
закладів фізичної культури і 
спорту 

1) Забезпечення відкриття нових 
відділень з видів спорту у дитячо-
юнацьких спортивних школах 
 

 Відділ 
молоді та 

спорту 
міської ради 

ДБ - - - - - Розширення мережі відділень 
дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл та збільшення кількості дітей 
в них 
 

МБ 460,0 200,0 - 260,0 - 
МТД - - - - - 
Інші 

джерела - - - - - 

Всього: 460,0 200,0 - 260,0 - 
2) Створення належних умов для 
організації оздоровлення та  
відпочинку вихованців дитячо-
юнацьких спортивних шкіл 
 
 
 

2021-
2025 

Відділ 
молоді та 

спорту 
міської ради,                
КЗ «ДЮСШ 

№2» 

ДБ - - - - - Забезпечення активного 
відпочинку вихованців дитячо-
юнацьких спортивних шкіл 
 

МБ 55,0 10,0 13,0 15,0 17,0 
МТД - - - - - 
Інші 

джерела - - - - - 

Всього: 55,0 10,0 13,0 15,0 17,0 
3) Забезпечення підвищення 
кваліфікації тренерсько-
викладацького складу та 
адміністрації дитячо-юнацьких  

2021-
2025 

Відділ 
молоді та 

спорту 
міської ради 

ДБ - - - - - Підвищення професійного рівня 
тренерсько-викладацького складу 
дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл 

МБ 29,0 5,0 7,0 8,0 9,0 

МТД - - - - - 
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Продовження додатка 1 до Програми 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  спортивних шкіл  КЗ 

«ДЮСШ 
№2» 

Інші 
джерела - - - - -  

Всього: 29,0 5,0 7,0 8,0 9,0 
4) Введення до штатного розпису 
посади інструктора з фізичної 
культури і спорту 

2021-
2025 

Відділ 
молоді та 

спорту 
міської 
ради,          
КЗ 

«ДЮСШ 
№2» 

ДБ - - - - - Визначення відповідальних 
працівників, які б здійснювали 
фізкультурно-оздоровчу 
діяльність серед населення 
 

МБ 140,0  60,0  80,0 
МТД - - - - - 
Інші 

джерела - - - - - 

Всього: 140,0 - 60,0 - 80,0 

     Разом: 684,0 215,0 80,0 283,0 106,0  
3. Підтримка та розвиток 

олімпійського та 
неолімпійського руху 

1) Забезпечення підготовки 
спортсменів міста у спортивних 
заходах різного рівня з 
олімпійських видів спорту 

2021-
2025 

Відділ 
молоді та 

спорту 
міської 
ради,              
КЗ 

«ДЮСШ 
№2» 

ДБ - - - - - Підвищення спортивної 
майстерності провідних 
спортсменів області з 
олімпійських та неолімпійських 
видів спорту 
 

МБ 55,0 10,0 13,0 15,0 17,0 
МТД - - - - - 
Інші 

джерела - - - - - 

Всього: 55,0 10,0 13,0 15,0 17,0 

2) Забезпечення підготовки 
спортсменів міста у спортивних  
заходах різного рівня з 
неолімпійських видів спорту 

2021-
2025 

Відділ 
молоді та  

спорту 
міської 
ради,  
КЗ 

«ДЮСШ 
№2» 

ДБ - - - - - 

МБ 55,0 10,0 13,0 15,0 17,0 

МТД - - - - - 

Інші 
джерела - - - - - 

Всього: 55,0 10,0 13,0 15,0 17,0 
3) Забезпечення участі спортсменів 
міста у  спортивних заходах 
різного рівня з олімпійських видів 
спорту (оплата проїзду, добових, 
проживання та харчування 
учасників під час змагань), в тому 

2021-
2025 

Відділ 
молоді та 

спорту 
міської 
ради,                 
КЗ  

ДБ - - - - - Підвищення рейтингу 
спортсменів міста на змаганнях 
різного рівня 

МБ 190,0 40,0 45,0 50,0 55,0 
МТД - - - - - 
Інші 

джерела - - - - - 
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Продовження додатка 1 до Програми 

1 2 3 4 5 6 7 8 
   числі для осіб з інвалідністю  «ДЮСШ 

№2» 
Всього: 190,0 40,0 45,0 50,0 55,0  

4) Забезпечення участі спортсменів 
міста у  спортивних заходах 
різного рівня з неолімпійських 
видів спорту (оплата проїзду, 
добових, проживання та 
харчування учасників під час 
змагань), в тому числі для осіб з 
інвалідністю 

2021-
2025 

Відділ 
молоді та 

спорту 
міської ради 

ДБ - - - - - 
МБ 190,0 40,0 45,0 50,0 55,0 

МТД - - - - - 
Інші 

джерела - - - - - 

Всього: 190,0 40,0 45,0 50,0 55,0 
5) Організація проведення змагань 
з олімпійських видів спорту 
 
 
 
 

2021-
2025 

Відділ 
молоді та 

спорту 
міської ради 

ДБ - - - - - Формування збірних команд 
області з видів спорту для їх 
участі у змаганнях 
всеукраїнського рівня 
 

МБ 72,0 15,0 17,0 19,0 21,0 
МТД - - - - - 
Інші 

джерела - - - - - 

Всього: 72,0 15,0 17,0 19,0 21,0 
6) Організація проведення змагань 
з неолімпійських видів спорту 

2021-
2025 

Відділ 
молоді та 

спорту 
міської ради 

ДБ - - - - - 
МБ 72,0 15,0 17,0 19,0 21,0 

МТД - - - - - 
Інші 

джерела - - - - - 

Всього: 72,0 15,0 17,0 19,0 21,0 
7) Забезпечення заохочення 
спортсменів та тренерів, виплата 
стипендій для спортсменів міста 
– переможців та призерів 
чемпіонатів світу, Європи та 
України 

2021-
2025 

Відділ 
молоді та 

спорту 
міської ради 

ДБ - - - - - Створення мотивації 
спортсменів для досягнення 
високого спортивного 
результату  
 
 
 

МБ 163,0 36,0 40,0 42,0 45,0 
МТД - - - - - 
Інші 

джерела - - - - - 

Всього: 163,0 36,0 40,0 42,0 45,0 
     Разом: 797,0 166,0 190,0 210,0 231,0  
4. Розбудова спортивної 

інфраструктури, у тому 
числі будівництво та 
модернізація спортивних  

1) Облаштування 
багатофункціональних 
спортивних майданчиків 

2021-
2025 

Відділ 
молоді та 

спорту 
міської ради 

ДБ - - - - - Створення сучасної 
матеріально-технічної бази 
 

МБ 5000,0 - 2300,0 - 2700,0 

МТД - - - - - 
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Продовження додатка 1 до Програми 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 споруд    Інші 

джерела - - - - -  

Всього: 5000,0 - 2300,0 - 2700,0 
2) реконструкція та капітальний 
ремонт існуючих спортивних 
споруд, будівництво нових 
спортивних споруд 

2021-
2025 

Відділ 
молоді та 

спорту 
міської ради 

ДБ - - - - - 
МБ 1150,0 500,0 - 650,0 - 

МТД - - - - - 
Інші 

джерела - - - - - 

Всього: 1150,0 500,0  650,0 - 
     Разом: 6150,0 500,0 2300,0 650,0 2700,0  
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Додаток 2 до Програми 

Показники продукту  
цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2025 року 

 

№ 
з/п Назва показника Одиниця 

виміру 

Вихідні дані на 
початок дії 
Програми 

Значення показників Всього за період 
дії Програми 

2022 2023 2024 2025 усього 
1 2 3 4 5 6 7 8 11 

І. Проведення спортивно-масових заходів, охоплення осіб фізкультурно-оздоровчою та спортивною роботою 
1. Кількість проведених міських спортивно-масових заходів 

для різних верств населення 
одиниць 12 30 34 39 42 145 

2. Кількість інструкторів з фізичної культури, введених до 
штатного розпису підприємств, установ, організацій 

осіб - 1 2 3 5 11 

3. Частка осіб, які охоплені всіма видами фізкультурно-
оздоровчої та спортивної роботи 

% 8,3 8,6 8,9 9,2 9,4 9,4 

ІІ. Кількість спортивних закладів та осіб, що в них займаються 
1. Кількість вихованців у дитячо-юнацьких спортивних 

школах: 
осіб 805 850 890 910 950 3600 

з них дівчат осіб 149 165 180 195 200 740 
2. Кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

організацій (закладів) різних організаційно-правових форм 
власності / кількість осіб 

одиниць/ 
осіб 

15/2100 17/2400 20/2500 22/2600 25/2800 84/10300 

4. Кількість міських  змагань, проведених серед учнів та 
студентів 

одиниць 3 5 7 9 10 31 

5. Кількість спортивних змагань, проведених серед осіб з 
інвалідністю 

одиниць 2 4 6 8 10 28 

6. Кількість офіційних заходів всеукраїнського рівня, у яких 
взяли участь спортсмени міста  

одиниць/ 
осіб 

35/700 40/800 45/1000 49/1200 53/1500 167/4500 

7. Кількість проведених заходів, спрямованих на 
популяризацію і розвиток олімпійського руху 

одиниць 2 3 4 5 6 18 

ІІІ. Спортивні споруди 
1. Кількість новозбудованих спортивних споруд одиниць 1 1 1 1 1 4 
2. Кількість реконструйованих, капітально відремонтованих 

спортивних споруд 
одиниць - 1 1 1 1 4 
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Додаток 3 до Програми 

Ресурсне забезпечення 
цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту 

на період до 2025 року 
Обсяг коштів,  

який пропонується залучити на виконання 
Програми 

Виконання Програми за роками Усього витрат на виконання 
Програми 2022 2023 2024 2025 

Обсяг ресурсів, усього тис.грн 
у тому числі: 1011,0 2906,0 1321,0 3435,0 8673,0 

Державний бюджет - - - - - 

Міський бюджет 1011,0 2906,0 1321,0 3435,0 8673,0 

Міжнародна технічна допомога - - - - - 

Інші джерела - - - - - 

 
Примітка: Обсяги фінансування Програми уточнюються щороку під час затвердження та уточнення місцевих бюджетів на відповідний рік у 
межах видатків, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми. 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету                                                                                                                  Сергій ЗАВАЛІЙ 
 
 

 


