ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Іванівської сільської ради
VІ сесії VІІ скликання
від 14 квітня 2016 року №52 -VІІ

ПРОГРАМА
розвитку фізичної культури
та спорту на території Іванівської
сільської ради Барвінківського району
Харківської області
на 2016 - 2020 роки

1.Загальні положення
Програма розвитку фізичної культури і спорту Іванівської
сільської ради
Барвінківського району на 2016 – 2020 роки (далі - Програма) базується на
фундаментальному значенні фізичної культури та спорту у виховному процесі дітей та
молоді, забезпеченні оздоровлення дітей, пріоритетної ролі молоді у суспільному житті, а
також напрямах розвитку сучасних молодіжних ініціатив, як основних чинників
подальшого економічного зростання регіону.
При розробленні Програми були враховані:
Конституція України;
Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”;
Закон України «Про фізичну культуру і спорт» (зі змінами та доповненнями);
Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в
Україні»;
Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю»;
Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (зі змінами та
доповненнями);
Закон України «Про охорону дитинства»
Указ Президента України «Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики
на період до 2020 року» від 27.09.2013 № 532/2013;
розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 549-р «Про схвалення
Концепції Державної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей і
розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на період до 2017 року»;
інші нормативно – законодавчі акти України.
2.Визначення проблеми, на вирішення якої спрямована Програма
Незважаючи на проблеми, які склалися в державі та суспільстві, питання
оздоровлення та відпочинку дітей, формування здорового способу життя, збереження та
поліпшення стану здоров`я підростаючого покоління залишається одним із пріоритетних
напрямків державної політики.
За останні 5 років спостерігається тенденція до збільшення дітей соціальноуразливих категорій, найбільш численними категоріями є діти з багатодітних,
малозабезпечених сімей.
Одним з основних напрямів роботи сільської ради залишається організація
оздоровлення та відпочинку дітей, з урахуванням першочерговості оздоровлення дітей
пільгових категорій.
Враховуючи ряд негативних явищ у підлітковому та молодіжному середовищі
(тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія), особливістю процесу відпочинку та
оздоровлення має стати формування навичок здорового способу життя.
Молодь залишається однією з продуктивних сил суспільства, від якої залежить його
подальший розвиток. Сьогодні молодь – найбільш чутлива та уразлива частина
суспільства. Вона потребує постійного захисту та допомоги з боку держави. Підтримка
молоді міститься не у вирішенні проблем за неї, а в наданні їй можливості долати їх

власними силами у межах соціально придатних моделей. високий рівень безробіття, є
найбільш болючими саме для представників цієї категорії мешканців Іванівської
сільської ради. Загострення економічної кризи відбивається на якісному рівні дозвілля
молоді, його духовно-культурному змісті, спрямованості. В цих умовах потрібно
забезпечити необхідний мінімум культурних благ і послуг молодим людям, всебічно
сприяти раціональному використанню вільного часу.
Погіршується стан здоров’я дітей, підлітків та молоді. Щороку спостерігається
збільшення кількості учнівської та студентської молоді, яка має відхилення у стані
здоров’я та віднесена до спеціальної медичної групи. Погіршення стану здоров’я
призводить до зменшення кількості осіб, які можуть бути залучені до спорту, зокрема
спроможних тренуватися, витримуючи значні фізичні навантаження та досягати високих
спортивних результатів.
Діюча система фізичної культури і спорту не може задовольнити у повній мірі
фізкультурно-оздоровчих та спортивних потреб. У навчально-виховній сфері це пов’язано
з відсутністю ефективного наповнення змісту фізичного виховання, недостатнім обсягом
рухової активності, недосконалою спортивною базою.
Не сформовано сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і масового
спорту як важливого чинника фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану
здоров’я, ведення здорового способу життя.
Недостатньою є загальна практика юних спортсменів.
3.Мета Програми
Мета Програми полягає у створенні умов для:
- створення сприятливих умов для залучення широких верств населення до
систематичних занять фізичною культурою та масовим спортом з урахуванням інтересів,
побажань, здібностей та індивідуальних особливостей кожного;
- популяризації здорового способу життя та сприяння розвитку фізкультурноспортивної реабілітації;
- підвищення рівня охоплення громадян села, насамперед дітей та молоді, усіма
видами фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи;
- концентрації зусиль місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, інших
суб’єктів сфери фізичної культури і спорту із залученням коштів бюджетів усіх рівнів,
інших джерел фінансування, незаборонених законодавством, на виконання пріоритетних
завдань;
- забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та
відпочинкових послуг;
- утвердження
патріотизму,
духовності,
моральності
та
формування
загальнолюдських цінностей;
- забезпечення реалізації державної молодіжної політики у Мечебилівській сільській
раді Барвінківського району шляхом створення системи всебічної підтримки молоді в
придбанні умінь і навиків, розвитку здібностей і якостей, необхідних для подальшого
особового і професійного розвитку.

4. Основні завдання Програми.
- підвищення ефективності профілактичної роботи з пропаганди здорового способу
життя;
- формування правової культури молоді, поваги до закону та профілактики
протиправної поведінки в молодіжному середовищі;
- виявлення та підтримка обдарованих і талановитих дітей;
- створення сприятливих умов для утвердження духовно і фізично здорової
особистості;
- збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та
оздоровлення;
- створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, медикооздоровчих інноваційних проектів відпочинку та оздоровлення дітей;
- збільшення кількості громадян, залучених до фізкультурно-оздоровчої та
спортивно-масової роботи;
- здійснення заходів з оснащення інвентарем та обладнанням спортивних
споруд, де проводиться навчально-тренувальний процес і підготовка спортсменів до
змагань різних рівнів;

забезпечення розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту шляхом
підтримки дитячого, дитячо-юнацького спорту, спорту ветеранів.
-

5. Очікувані результати виконання Програми.
Виконання Програми дасть можливість:
- збільшити обсяг рухової активності учнівської та студентської молоді;
- підвищити рівень залучення населення до змістовного дозвілля та відпочинку;
- створити умови для розвитку резервного спорту та ефективного поповнення
складу сільських, районних, обласних збірних команд;
- створити умови для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей шляхом
належної організації оздоровлення та відпочинку;
- сприяти збереженню та розвитку інфраструктури послуг з оздоровлення та
відпочинку;
- сформувати у молоді навички здорового способу життя;
- залучити якомога більшу кількість молоді до участі у формуванні та реалізації
державної молодіжної політики в регіоні;
- підвищити рівень активності молоді у суспільному житті.
6. Координація та контроль за ходом виконанням Програми
Загальну координацію та контроль за виконанням Програми здійснюють сільська
рада.
Поточна організація, контроль та координація виконання Програми покладається
на відповідального виконавця – Мечебилівська сільська рада
.

7.Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми
Фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок коштів, передбачених в
місцевому бюджету на розвиток сфери фізичної культури і спорту, організації
оздоровлення та відпочинку дітей, формування здорового способу життя, а також за
рахунок інших джерел, незаборонених чинним законодавством.

Сільський голова

В.М.Задніпровський

