
КРИСИНСЬКА СIЛЬСЬКА РЛДА

БОГОДУХIВСЬКОГО РАЙОНУ

xAPKIBcbKoi оБлАстI
XL сесiя YII сrоT икання

Рiшення
Вiд 23 грудня 2019 року Nq 606-VII

Про затвердrкення Комплексноi програми

розвитку фiзпчноi культури i спорту на
територii КрисикськоТ сiльськоi ради на

2020 piK

розглянувши та обговоривши проект Комплексноi програми розвитку

фiзичноi культури i спорту на територii Крисинськоi сiпьськоi ради на 2020 piK,

rru u"no"*"" ,Щержавноi програми розвитку фiзичноi культури i спорту.

затвердженоi Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 15 листопада 2006

року Nэ 1594, керуючись ст. ст, 26, З2 Закону Украiни <Про мiсцеве

самоврядування в YKpaTHi". Крисинська сiльська рала

ВИРIШИЛА:

1. Затвердити Комплексну програму розвитку фiзичноi культури i спорту

на територiТ Крисинськоi сiльськоТ ради на 2020 piK (додаеться).

2. Постiйним депутатським комiсiям забезпечити виконання Комплексноi
програми розвиткУ фiзичноi культури i спорту на територiТ КрисинськоТ

сiльськоi рали на 2О20 piK, хiд виконання заслуховувати на засiданнях сесiй

ради поквартально.
3. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну

де[утатську комiсiю з питань планування бюджету i фiнансування, соцiального

захистч населення та соц1 9-економiчного розвитку пiдприсмництва
(Семко О,М.)

Крисинський сiльськ Брик

рада



КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
розвитку ФIзиrIноi культури I спорту

крисинськоi сrльськоi рАди ItA

ЗАТВЕРДЖЕНО
рiшенням XL ceciТ VII скликання
вiд 2З,l2.20|9 р. Na 606-VIt

НА ТЕРИТОРII
2020 PIK

I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Щя програма розроблена вiдповiдно до ст, 26, 32 Закону УкраТни "Про
,i"ц"u. 

"urЙр"дуЪuп"" 
u YKpaiHi" на виконання на територii Крисинськоi

сiльськоi ради Дерrtавноi програмИ розвиткУ фiзичноr культури i спорту на

20l8 piK, затверджЬноТ постановою кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд l5 листопада

200о року Nч l594.
в vkpaiHi склалася критична ситуацiя у сферi фiзичноi культури 1 спорту,

Липе |ЗYо населення залучено до занять фiзичною культурою i спортом,

потребуе нагального вирiшення проблема розвитку спорту вищих досягнень,

iiпод"пuri" (малорухливий спосiб життя) характерна для бiльшостi людей

"p"u".o}".." 
,u no""no.o BiKy (вiдповiлно 92Уо та 96Yо), Лише 18%о дiтей.та

пiдлiткiв 6-8 poKiB займаються у системi дитячо_юнацьких спортивних закладlв,

Низький piBeHb оздоровчоi pyxoBoi активностi населення стримуе

ф"йr;;";; .ооро"о.о 
"пойбу 

*"r,", вiд якого на 60оlо залежить стан здоров'я

iaд"r", 
"iдпоrЙно 

вiд медицини - на 8-10%, Загострення екологiчного стану,

н".окий piBeHb соцiального захисту, проблеми у сферi охорони здоров'я та

""до"rurпiй 
piBeHb фiзичноi пiдготовленостi населення зумовлюють напружену

демографiчнУ ситУацiю на територii сiльськоi ради'_ -" 
У'*оподЬaо .rоколiн"" рiзко прогресують хронiчнi хвороби серця, неврози,

артрити, сколiози, ожирiння тощо. Ситуацiя загострюеться через зростаючу

пЪ.rуп"р"i"r" у дитячому та молодiжному середовищi привабливих видiв не

Еiзич"оi лiялi"остi (iгровi автомати, комп'ютернi iгри тощо),

Нинi саме фiзична культура i спорт та його складова частина, футбол

сlrрияютЬ .берЁжен"rо rдоро"'", розвитку фiзичних. i морально-вольових

здiбностей людини, органlзацiТ змiстовного дозвiлля населення, I{ей

популярний вид спорту охопив yci верстви населення; ним займаються дiти i

молодь, ветерани. жiнки та iнвалiди.

II. МЕТА I ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Метою прогрqщдg
--Cnp""rn" i"iц"енню здоров'я населення сiльськоТ ради шляхом розвитку

Крисинського ФК,,Родiна".
- Створення умов для розвитку фiзичноi куJIьтури i спорту та його

складовот "i"r"" - футболу на територii сiльськот ради, досягнення високих

результатiв спортсменами на змаганнях рlзних plBHrB,



З авданнями Пр_QIращд-ýjrБЙй" фt*у,,ь г}рно-о]доровчоТ та с пор]l,_в:о;YасовоТ роботи на

.ер" горii сiльськоТ ради (,}а мiсцеМ проживання, робоlи i5 мiсцях масового

вiдпочинку громадян),
- полiпшення кадрового, матерiально-технiчного, фiнансового, науково-

методичного, медr,rrо.Ъ, i*qорl'ruцiйного забезпечення,

III. ФIНАНСОВЕ ЗЛБЕЗПЕЧЕНIIЯ

Фiнансування Програми здiйснюеться за _рахунок 
коштiв бюджету

"iпu"йi рuд", п"р"дЪ*них на виплату заробiтноi плати iHcTpyKTopa по

;;;Й ;'.-y.l ,,Oi.,.,na культура i спорт", а такох,_]аших джерел, не

заборонених "rnnr* 
aчпо"одuьствьм Украiни, виготовлення та встановлення

nuuo,* nu 
"ruдiопi, 

придбання спортивнот форми для футбольноi команли.
';;;;;; 

.uробirпоi ппат" i"c,py*Topa по спорту здiйснюсться за рахунок

кошr iB бюдже гу сiл ьськоТ ради,

IV. ОЧIКУВАНI РЕЗУЛЬТАТИ

Виконання програми дасть можливiсть: 
._

;;;;;;, до 2Ъ 
"iд"откiв 

вiд загальноi чисельностi населення кlлькlсть

.роruй.-r r"rи" до фiзкуль,урнЬ-оздоровчоi та спортивно-масовоi роботи;

- полiпшити резуlrьтати u"""yni" ,бiрп," команд та спортсменiв села в

сiльських ra район них змаганняхl""'":';;;;"i; 
^о 

50 вiдсоткiв показник охоплення школярiв та молод1 села

заняття\4и спор toМ,. _._..ллл_лi, .!опл.ltl
- зменшити середню кtлькiсть днiв тимчасовоi непрацездатностl через

хворобу.

Y. зАходи комплЕксноi прогрАми р_озвитку_Фlзичноi
" "' iЁfi'iТури I спорту нА тЕриторIi крисинськоI

сIльськоi рАди нА 2020 PIK

1. Спiльно з комiсiсю у справах молодi, освiти, охорони здоров'я,

пупоrу|r,-оЪ.uИпя, фiзичноi Ky,ibTypiu,u "nop,y 
i Кршсинським ФК "Родiна": ,

1.1. Створити "-"*", у"о", для забезпечення фiзичного виховання 1

масового спорту в населених пунктах Крисинськоi_сiльськоi ради,

1,2. Сприяти qyn*ulony"u"nro бК "Родiна" 
при Крисинськiй сiльськiй

ралi;

Iнпli копIтн,Пф"лбuоуuчпi кошти сiльського

69700,00 грн,



1.3. Забезпечити щорiчну участь у районних спартакiадах та iнших
масових спортивних змаганнях;

1.4. Проводити спартакiади школярiв, змагання ,,Хто ти, майбутнiй
олiмпiсць", iншi спортивно-масовi заходи серед учнiвськоi молодi,

1.5. Брати участь у молодiжних спортивних iграх району з олiмпiйських
га не олiмпiйських видiв спор г1 :

1.6. Брати участь у районнiй спартакiалi серед молодi та забезпечувати

участь спортсменiв села в районних змаганнях;
1.7. Брати участь у районних спортивних iграх BeTepaHiB спорту та

забезпечувати участь спортсменiв села в обласних змаганнях (по можливостi);
1.8. Здiйснити заходи щодо облаштування сучасних спортивних

майданчикiв за мiсцем проживання;
1.9. Сприяти залученню спонсорських коштiв ta iнвестицiй для

розвитку сфери ф;зичноi культури i слортуl
1.10. Забезпечити спортсменiв КрисинськоТ сiльськоТ

спорtiнвентарем та форvою лля участi 1 змаганнях:
1.11. Забезпечувати учасникiв змагань коштами на вiдрядження та

харчування, виходячи з фiнансових можливостей сiльськот ради та кошторису
змагань,

YI. OCHOBHI НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ФУТБОЛУ НА ТЕРИТОРIi
крисинськоi сtльськоi рми нА 2020 PIK

l. Забезпечити необхiднi умови для:
- пiдготовки i участi футбольноТ команди ,,Родiна" у iграх чемпiонату i

кубкiв району з футболу;
- розвитку дитячо-юнацького футболу;
- пiдготовки резерву команди ,,Родiна";
- органiзацii та проведення на високому piBHi чемпiонатiв та кубкiв сiл.

2.,Щитячо-юнацький футбоп:
- щорiчно пiдбивати пiдсумки стану дитячо-юнацького футболу в селi;

- забезпечити високий piBeHb проведення змагань з футболу на призи клубу

,,Шкiряний м'яч" у навчальних закладах сiл Крисине та Максимiвка, ix
подальшу участь в районних змаганнях;

- забезпечити якiсне проведення змагань з футболу серед дитячо-
юнацьких команд.

ради

Секретар сiльськоi ради н. ФЕдько


