УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
СЬОМЕ

СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 24 грудня 2015 р.
м.Бурштин

№ 17/04 - 15

Про затвердження міської Програми
розвитку фізичної культури і
спорту в м.Бурштин та с.Вигівка на 2016 рік
З метою розвитку фізичної культури і спорту, керуючись Законами України: «Про
внесення змін до деяких законів України щодо підтримки дитячо-юнацького спорту та
фізичного виховання дітей», «Про особливості забезпечення громадського порядку та
громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів», «Про
фізичну культуру і спорт» ,розпорядженням КМУ від 31.08.2011 №828-р «Про схвалення
Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і
спорту на 2012-2016 роки», враховуючи рекомендації комісії з питань гуманітарної політики,
міська рада
вирішила:
1. Затвердити міську Програму розвитку фізичної культури і спорту в м.Бурштин та
с.Вигівка на 2016 рік (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Н.Ю.Кицелу та голову комісії з питань гуманітарної політики І.М.Мазур.

Міський голова

Роксолана Джура

Додаток
до рішення міської ради
від 24.12.2015р. № 17/04 - 15
Програма
розвитку фізичної культури і спорту в м.Бурштин та с.Вигівка на 2016 рік.
ПАСПОРТ
1. Назва Програми
Програма розвитку фізичної культури і спорту в м.Бурштин та с.Вигівка на 2016 рік.
2. Координатор програми
Відділ у справах молоді і спорту Бурштинської міської ради.
3. Керівник програми
Заступник міського голови Н.Кицела.О. Лук’янчук.
5. Учасники (співвиконавці) програми
Структурні підрозділи Бурштинської міської ради, підприємства, установи і
організації спортивні гуртки, секції, клуби.
6. Термін виконання програми
2016 рік.
ВСТУП
Програма розвитку фізичної культури і спорту в м.Бурштин та с.Вигівка на 2016 рік (далі –
Програма) розроблена з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері фізичної
культури та спорту в м. Бурштин та с.Вигівка шляхом збереження існуючої мережі
колективів фізичної культури і спорту, спортивних клубів, забезпечення прийняття участі в
обласних змагань та участі команд в всеукраїнських спортивних змаганнях. Створення умов
в організації якісного, змістовного дозвілля молоді та жителів м.Бурштин та с.Вигівка,
покращення матеріально-технічної бази спортивних клубів, колективів фізичної культури.
Програму розроблено з урахуванням положень:
- Закону України від 24.12.1993 № 1724-VI „Про фізичну культуру і спорт” (із
змінами);
- Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної
культури і спорту на 2012-2016 роки, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 31.08.2011 № 828-р;
- Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2013-2017 роки. Затвердженої 6
березня 2013 року Кабінетом Міністрів України;
- методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових
програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затверджених наказом Міністерства
економіки України від 04.12.2006 № 367.
1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Розроблення проекту Програми розвитку фізичної культури і спорту в м.Бурштин та
с.Вигівка на 2016 рік (далі – проект Програми) викликано необхідністю вирішення
проблемних питань реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту в
м.Бурштин та с. Вигівка.
У сфері фізичної культури і спорту спостерігається низька якість і незадовільність
послуг, неефективність системи управління, недосконалість нормативно-правового і
кадрового забезпечення.

Внаслідок цього основними невирішеними проблемами на теперішній час
залишаються:
негативний вплив низької рухової активності на здоров’я населення, особливо
дітей, підлітків та молоді;
застаріла матеріально-технічна база спортивних споруд;
низький рівень забезпеченості спортивним інвентарем та обладнанням,
учбових закладів, підприємств та установ;
відсутність економічної заінтересованості суб’єктів господарської діяльності у
сприянні реалізації заходів щодо зниження професійної захворюваності та зміцнення
здоров’я працівників.
За підсумками соціологічного дослідження заняття спортом, як хобі,
є лідером у
рейтингу переваг щодо засобів проведення вільного часу серед молоді. У зв’язку з цим
постає актуальне питання створення відповідних умов для надання різноманітних і
доступних послуг, а також активного сімейного дозвілля.
Це можливо вирішити при концентрації зусиль та ресурсів, високому рівні
міжвідомчої співпраці, тому необхідним є застосування програмного методу на основі
розробки та реалізації Програми із залученням фінансових ресурсів місцевих бюджетів, за
чіткої координації діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування.
2. Мета Програми
Метою Програми є впровадження нових цінностей серед молоді м.Бурштин та
с.Вигівка, спрямованих на збереження і зміцнення фізичного здоров’я, а також забезпечення
розвитку різних видів спорту за допомогою підтримки клубної системи.
3. Основні шляхи і способи розв’язання проблеми
Розвиток фізичної культури і спорту в контексті формування здорового способу життя
- це надзвичайно актуальне питання, що має стати безумовним пріоритетом місцевої
політики.
Основні шляхи розв’язання проблем будуть спрямовані на доступності фізкультурнооздоровчих послуг для всіх верств населення, залученню молоді до участі в спортивномасових заходах, турнірів, тощо. Всі ці питання і є складовими частинами діяльності відділу
у справах молоді і спорту Бурштинської міської ради.
Особливу увагу необхідно привернути до заходів з популяризації здорового способу
життя і підвищенню престижу заняттями спортусеред молоді міста.
4. Завдання і заходи та строки виконання Програми
Основними завданнями Програми є:
створення умов для фізичного виховання у сфері освіти;
розвиток та популяризація спортивно-масових заходів;
розвиток фізичної культури та спорту у виробничій сфері;
розвиток дитячо-юнацького і резервного спорту;
організаційне і інформаційне забезпечення;
забезпечення організації і проведення спортивних заходів;
забезпечення спортивним інвентарем дитячі дошкільні та загальноосвітні
навчальні заклади міста Бурштин та с.Вигівка.
Термін реалізації Програми - впродовж 2016 року.
-

5. Очікувані результати, ефективність Програми
В результаті реалізації завдань і заходів Програми передбачається створення умов
кожному мешканцю м.Бурштин та с.Вигівка для занять фізичною культурою і спортом,
досягнення максимальних результатів на змаганнях обласного та Всеукраїнського рівнів.

6. Обсяги та джерела фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів
інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Конкретні обсяги фінансування заходів Програми встановлюються відповідним
бюджетом.
Виконання Програми здійснюється у межах реальних фінансових можливостей
місцевогого бюджету на відповідний рік.
7. Контроль за реалізацією заходів Програми
Контроль за ходом реалізації Програми здійснює заступник міського голови
Н.Ю.Кицела,поточну координацію – відділ у справах молоді і спорту Бурштинської міської
ради.

Секретар міської ради

Богдан Рибчук

