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Про внесецня змiн до Комплексноi
програми розвптку фiзичноi культури i
спорту на територiТ Крисинськоi сiльськоi
ради на 2020 piK

ш
кА сlл

Розглянувши пропозицiю спортiнструктора сiльськоi ради
Шаламберiдзе В. Ш. про придбання дзеркаJI та уголка для Тх крiплення i
встановлення, на виконання ,ЩержавноТ програми розвитку фiзичноi культури i
спорту, затвердженоТ Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiл l5 листопада
2006 року N9 1594, керуIочись ст, ст, 26, З2 Закону УкраТни <Про MicueBe
самоврядування в YKpaTHi,,, Крисинська сiльська рада

ВИРIШИЛА:

1. Внести змiни до Комплексноi програми розвитку фiзичноi культури i
спорту на територii Крисинськоi сiльськоi ради на 2020 piK /додасться/, а саме:

Внести змiни до роздiлу v, ЗАхОДИ КОМПJIЕКСНОi ПРОГРАМИ
розвитку ФIзичноi культури I спорту нА тЕриторIi
крисинськоi сIльськоi рАди нА 2020 PIK:

,Щодати п, 1.13. Придбання дзеркаt та уголка для ix крiплення i

встановлення,
2. Постiйним депутатським комiсiям забезпечити виконання Комплексноi

гrрограми розвитку фiзичноТ культури i слорту на територiТ Крисинськоi
сiльськоТ ради на 2020 piK, хiд виконання заслуховувати на засiданнях сесiй

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

депутатську комiсiю з питань планування бюджету iфiнансування, соцiальвого

(Семко О.М,).

лъ 693_VII

Секретар сiльськоI н. ФЕдько
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рiшепням xllII cecii
vll скликання
вiд 26.03.2020 р. Ns 693-VII

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
розвитку ФIзшIноi культури I спорту нА тЕриторri

крисинськоi сlльськоi рАди нА 2020 PIK

II. МЕТА I ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Метою програми е:

- Сприяння змiцненню здоров'я населення сiльськоi ради шляхом розвитку
Крисинського ФК,.Родiна''.

I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Щя лрограма розробпена вiдповiдно до ст.26,32 Закону Украiни ,,Про
мiсцеве самоврядування в YKpaiHi" на виконання на територii КрисинськоТ

сiльськоi ради.Щержавноi програми розвитку фiзичноi культури iспорту на

2018 piK, затвердженоi постановою кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд l5 листопада

2006 року Nч 1594,
Ы Украiнi склаласЯ критична ситуацiя У сферi фiзичноi культури i спорту,

Лише lЗоlо населення залучено до занять фiзичною культурою i спортом,

ГIотребус нагального вирiшення проблема розвитку спорту вищих досягнень,
iiподинамiя (малорухливий спосiб життя) характерна для бiльшостi людей

працездатногО та похилогО BiKy (вiлповiлно 92О/о та 96"/о), Лише l8% дiтей та

пiдлiткiв 6-8 poKiB зайvаються 1 системi дитячо-юнацьких спортивних закладiв,

Низький piBeнb оздоровчоi руховоТ активностi населення стримус

формування здорового способу життя, вiд якого на 60оlо залежить стан здоров'я

людини, вiдповiдно вiд медицини - на 8-10%. Загострення екологiчного стану.

низький piBeHb соцiального захисту, проблеми у сферi охорони здоров'я та

недостатнiй piBeHb фiзичноi пiдготовленостi населення зумовлюють напружену

демографiчну ситуачiю на територii сiльськоi ради.
У молодого поколiння рiзко прогресують хронiчнi хвороби серця, неврози,

артрити, сколiози, ожирiння тощо, Ситуацiя загостюеться через зростаючу

пЪпулярнiсть у дитячому та молодiжному середовищi привабливих видiв не

фiзичноi дiяльностi (iгровi автомати, комп'ютернi iгри тоцо).
Нинi саме фiзична культура i спорт та його складова частина - футбол

сприяють збереженню здоров'я, розвитку фiзичних i морально-вольових

здiбностей людини, органiзацii змiстовного дозвiлля населення. I{ей

популярний вид спорту охопив yci верстви населення; ним займаються дiти i
молодь. вегерани. жiнки та iнвалiди.



- Створення умов для розвитку фiзичноТ культури i спорту та його

складовоi чЪ"r"" - футболу на територi'i сiльсько'i ради, досягнення високих

результатiв спортсменами на змаганнях рlзних plBHlB,

Завданнями Проmами е:

rБ""llerr"" фtзкультурно-оздоровчоi та спортивно-масовоi РОбОТИ На

,"p"r";ii ;;";;oi рu,ч" 1ru,i"u"" npo*"uunn", роботи i у мiсчях масового

вiдпочинку громалян).
- полiпшення кадрового, матерiально-технiчного, фiнансового, науково-

методичного, медичного, iнформачiйного забезпечення,

III. ФIНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Фiнансування Ilроrрами здiйснюсться за рахунок коштiв бюджету

"in""*oТ рuд", п"р"дЪu"Ъпих на виплату заробiтноi плати iHcTpyKTopa по

;;й "' .алузi ,,Фiзична культура i спорт", а також iнших джерел, не

заборонени* чинним законодавством Укратни, виготовлення_та встановлення

;;; "; стадiонi, придбання спортивноi форми лля футбольноТ команди,

;;;;а";;" 
"nopr""noi 

стi,ки, прuдбання дзеркал та уголка для Тх крiплення i

встановлення.
Бiruп"уuu""" заробiтноi плати iHcTpyKTopa по спорту здiйснюеться за рахунок

коштiв бюджету сiльськоТ ради,

IV. ОЧIКУВАНI РЕЗУЛЬТАТИ
Виконання програми дасть можливiсть:

- збiльшити до 2ъ вiдсоткiв вiд загальноi чисельностi населення klпbtсlcTb

.po"uo"r, .-уп"них до фiзкультурно-оздоровчоТ та спортивно-масовоi l"л|o},_
- полiпшити результати виступiв збiрних команд та спортсменlв села в

сiльських та районних змаганнях;
- довести до 50 вiдсоткiв показник

заняттями спортом;
- зменшити середню

охоплення школярiв та молодi села

кiлькiсть днiв тимчасовоi непрацездатностI через

хворобу,

ч. зАходи комплЕксноi прогрАми р_озвитку лФrзичноi
культури I спорту нА тЕриторIi крисинськоI

сIльськоi рАди нА 2020 PIK
1.СпiльнозкомiсiсюУсПраВахмолодi,освiти,охоронизДороВя'

nynory|", ло."iппя, фiзичноТ культур",ч 
"nop'гy 

i Крисинським ФК "Родiна":

Iншi кошти,Передбачуванi кошти сiльського
бюдяtетч, тис. грн.

78200,00 грн.



1,1, Створити належнi умови для забезпечення фiзичного виховання i

масового спорту в населених пунктах Крисинськоi сiльськоТ ради,
1,2. Сприяти функцiонуванню ФК ,,Ролiна" при Крисинськiй сiльськiй

радi:
1.3. Забезпечити щорiчву участь у районних спартакlадах та lнших

масових спортивних змаганнях;
1.4. ПроводитИ спартакiадИ школярiв, змагання ,,Хто ти, майбутнiй

олiмпiсць", iншi спортивно-масовi заходи серед учнiвськоj молодi,
1.5. Брати участь у молодiжних спортивних iграх району з олiмпiйських

та не олiмпiйських видiв споргу:
1.6. Брати участь у районнiй спартакiадi 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 та iнвестицiй для

роJвитку сфери фiзичноТ культури i спорr у:
l,l0. Забезпечити спортсменiв Крисинськоi сiльськоi ради

спортiнвентарем та форvою лля участi у змаганнях:
1.1l. Забезпечувати учасникiв змагань коштами на вiдрядження та

харчування, виходячи з фiнансових можливостей сiльськоi ради та кошторису

змагань.
1.12. Придбання спортивноi стiнки з професiйною системоlо еспанлерiв

<Кросс-Тренер>.
1. 13. Придбання дзеркал та уголка для Тх крiплення i встановлення,

VI. OCHOBHI НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ФУТБОЛУ НА ТЕРИТОРIi
крисинськоi сtльськоi рАди нА 2020 PIK

1. Забезпечити необхiднi умови для:
- пiдготовки iучастi футбольноj команди ,,Родiна" у iграх чемпiонату i

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

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

- забЪзпечиr' високий piBeHb проведення змагаць з футболу на лризи клубу

,,Шкiряний м'яч" у навчальних закладах сiл Крисине та Максимiвка, ix
подальшу у часть в районн l2э@-н}яхl

_ 
"ub".n".'rr, 

якiсrу(Фý,Щgl5|;] нь з футболу серед дитячо-
юнацьких команд. 7.,""о|_ 'ъОс\
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