
 

Додаток до Програми 

VІ. Напрями діяльності та заходи Програми  
 

 

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА  

«Розвиток фізичної культури та спорту у Городищенській громаді на 2021-2025 роки» 

 

№ 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Відповідальний 

виконавець 

заходу 

програми 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. 

грн, 
Очікуваний 

результат  усього,  

у т.ч.: 
2021 

рік 
2022 

рік 
2023 

рік 
2024 

рік 
2025 

рік 

І. Створення умов для фізичного виховання, масового спорту в усіх типах закладів освіти, за місцем роботи, проживання та місцях масового відпочинку 

населення 
1.1 Забезпечити 

рівний доступ 

населення до 

занять 

фізичною 

культурою і 

спортом 

1.1.1. Подальше 

впровадження у 

закладах освіти 

рухової активності у 

навчальний та 

позанавчальний час 

2021-2025 

роки 
Гуманітарний 

відділ, заклади 

освіти 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

      Збільшення 

кількості осіб 

до занять з 

фізичної 

культури і 

спорту 

  1.1.2. Залучення 

населення до 

систематичних занять 

фізичною культурою 

та спортом за місцем 

проживання і 

відпочинку 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

      Підвищення 

рівня 

охоплення 

населення 

руховою 

активністю 

  1.1.3. Залучення 

працюючих осіб 

підприємств, установ 

та організацій різних 

форм власності до 

занять фізичною 

культурою і спортом 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

       

  1.1.4. Проведення 

комплексних змагань 

серед учнів / учениць 

закладів загальної 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

       



середньої освіти, 

мешканців / мешканок 

громади 

відділ, заклади 

освіти 

  1.1.5. Проведення 

змагань допризовної 

молоді. 

2021-2025 

роки 
Гуманітарний 

відділ, заклади 

освіти 

        

  1.1.6. Проведення у 

місцях масового 

зібрання громадян / 

громадянок 

спортивно-масових 

заходів (фестивалів, 

показових виступів, 

конкурсів тощо) із 

залученням 

керівництва громади 

та ін. 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

       

1.2 Створити 

безпечні та 

доступні 

умови до 

занять 

фізичною 

культурою і 

спортом для 

осіб з 

обмеженими 

фізичними 

можливостями 

1.2.1. Залучення осіб з 

обмеженими 

фізичними 

можливостями до 

систематичних занять 

фізичною культурою і 

спортом 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

      Участь осіб із 

обмеженими 

фізичними 

можливостями 

у спортивних 

заходах 

  1.2.2. Забезпечення 

безперешкодного 

доступу до всіх 

спортивних споруд 

спортсменів / 

спортсменок та 

глядачів / глядачок з 

обмеженими 

фізичними 

можливостями 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

       



1.3 Сприяти 

розвитку 

фізичної 

культури і 

спорту; 

забезпечити 

розвиток 

дитячо-

юнацького 

спорту 

1.3.1. Забезпечення 

підготовки та участі 

учнів / учениць 

закладів загальної 

середньої освіти у 

спортивних змаганнях 

всеукраїнського та 

обласного рівня з 

визнаних у державі 

видів спорту 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

      Збільшення 

кількості 

спортсменів / 

спортсменок у 

громаді, їх 

участі у 

змаганнях 

різних рівнів 

  1.3.2. Участь 

мешканців / мешканок 

громади у змаганнях 

різних рівнів,  в тому 

числі у комплексних 

багатоступеневих 

всеукраїнських 

змаганнях   

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0  

  1.3.3. Закупівля 

спортивного 

інвентаря, спортивної 

форми для участі у 

змаганнях різних 

рівнів та грамот, 

медалей, кубків, 

призів для 

нагородження 

переможців 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0  

  1.3.4. Оплата внесків 

за участь у змаганнях 
2021-2025 

роки 
Городищенська 

сільська рада 
Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0  

  1.3.5. Забезпечення 

довозу учасників 

змагань 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

       

  1.3.6. Оплата добових 

та відрядних 

учасникам змагань 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

       

  1.3.7. Проведення 

спортивних змагань 

між колективами 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0  



підприємств, установ, 

організацій 
  1.3.8. Проведення Дня 

спортсмена на 

території 

Городищенської ТГ із 

залученням усіх 

бажаючих (дітей, 

молоді, спортсменів, 

ветеранів спорту та 

ін.) 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0  

  1.3.9. Підведення 

підсумків спортивних 

змагань та вручення 

нагород та призів 

переможцям 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0  

1.4 Зміцнити  

матеріально-

спортивну базу 

1.4.1. Придбання 

спортивного 

обладнання та 

інвентарю; 

проведення 

ремонтних робіт та 

реконструкцій 

спортивних споруд, 

будівель спортивного 

призначення 

2021-2025 

роки 
Городищенська 

сільська рада 
Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Зміцнення 

матеріально-

спортивної 

бази 

ІІ. Популяризація здорового способу життя та подолання суспільної байдужості до здоров’я населення 
2.1 Пропагувати 

та формувати 

здоровий 

спосіб життя у 

дітей, підлітків 

та молоді 

громади, серед 

населення 

незалежно від 

віку та статі 

2.1.1. Висвітлення 

позитивного впливу 

на здоров’я людини 

оптимальної рухової 

активності у засобах 

масової інформації, 

зокрема на офіційних 

вебсайтах установ та 

у соціальних мережах 

2021-2025 

роки 
Гуманітарний 

відділ, заклади 

освіти, 

бібліотеки 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

      Збільшення 

рухової 

активності 

серед 

населення як 

невід'ємного 

фактора 

здорового 

способу життя 

  2.2.1. Проведення 

інформаційно-

просвітницьких 

заходів з підвищення 

2021-2025 

роки 
Гуманітарний 

відділ, заклади 

освіти, 

бібліотеки 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

       



рівня культури 

харчування, 

небезпеки активного 

та пасивного 

тютюнопаління, 

вживання алкоголю 

та наркоманії тощо 

ІІІ. Поліпшення матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту 
3.1 Модернізувати 

сферу фізичної 

культури і 

спорту з 

урахуванням 

сучасних 

тенденцій 

розвитку 

галузі; 

поліпшити 

матеріально-

технічне 

забезпечення 

3.1.1.  Здійснення 

модернізації, 

реконструкції, 

проектування та 

будівництва, 

капітального ремонту 

спортивних об’єктів 

територіальної 

громади (в тому числі 

спортивних залів у 

закладах освіти) 

2021-2025 

роки 
Городищенська 

сільська рада 
Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Покращення 

стану 

матеріально-

технічної бази 

спортивних 

об’єктів 

громади, 

зокрема 

спортивних 

залів у ЗЗСО  

  3.1.2. Створення 

нових спортивних 

інфраструктурних 

об’єктів на всій 

території громади 

2021-2025 

роки 
Городищенська 

сільська рада 
Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

       

  3.1.3. Переоснащення 

закладів освіти 

Городищенської ТГ 

спортивним 

обладнанням та 

інвентарем 

 

2021-2025 

роки 
Городищенська 

сільська рада 
Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

       

  3.1.4. Облаштування 

багатофункціональних 

спортивних 

майданчиків із 

синтетичним 

покриттям та 

тренажерним 

обладнанням 

2021-2025 

роки 
Городищенська 

сільська рада 
Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

       



3.2 Покращити 

медичне 

забезпечення 

3.2.1. Закупівля 

необхідних 

медикаментів для 

проведення змагань 

та/або участі у них 

2021-2025 

роки 
Городищенська 

сільська рада 
Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Поліпшення 

стану 

медичного 

забезпечення 

3.3 Розвивати 

фізкультурно-

спортивну 

діяльність у 

громаді 

3.3.1. Залучення до 

співпраці з розвитку 

фізичної культури і 

спорту громадських 

організацій 

фізкультурно-

спортивної 

спрямованості 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

       

  3.3.2. Підведення 

підсумків 

спортивного року 

(нагородження 

кращих спортсменів 

та команд 

Городищенської 

територіальної 

громади) 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

       

ІV.Забезпечення функціонування та вдосконалення мережі закладів фізичної культури і спорту 
4.1 Створити 

умови для 

забезпечення 

оптимальної 

рухової 

активності 

різних груп 

населення для 

зміцнення 

здоров'я з 

урахуванням 

інтересів, 

здібностей та 

індивідуальних 

особливостей 

4.1.1. 

Розвиток спортивних 

клубів за інтересами 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Збільшення 

кількості 

спортивних 

клубів / 

гуртків 

відповідно до 

потреб 

мешканців та 

мешканок 

громади 

  4.1.2. Підвищення 

якості 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

       



функціонування 

спортивних гуртків 
гуманітарний 

відділ 
  УСЬОГО    1200,0 240,00 240,0 240,0 240,0 240,0  

 

 




