
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 30.11.2021 № 15-7/VIII 

м. Золотоноша 

 

 

Про затвердження  програми розвитку фізичної культури і спорту 

та функціювання спортивних споруд Золотоніської територіальної  

громади на 2022-2026 роки 

 

Розглянувши лист служби у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради (18.11.2021 №  3797) про 

затвердження  програми розвитку фізичної культури і спорту та функціювання 

спортивних споруд Золотоніської територіальної громади на 2022-2026 роки, 

керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, - 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити програму розвитку фізичної культури і спорту та 

функціювання спортивних споруд Золотоніської територіальної громади на 

2022-2026 роки, згідно з додатком. 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради  та іншим виконавцям забезпечити виконання даної програми. 

3. Фінансовому управлінню (Коваленко О.В.) при формуванні бюджету 

Золотоніської міської територіальної громади в межах наявних фінансових 

ресурсів та пріоритетів, визначених бюджетним законодавством і міською 

радою, передбачити фінансування заходів цієї програми. 

4. Координацію роботи з виконання рішення доручити заступнику 

міського голови, контроль за виконанням рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з гуманітарних питань (Денисюк Л.І.) 

 

 
Секретар ради        Наталія СЬОМАК 
 

 

 

 

 

 

Ніна Засенко  2388 



Додаток  

до рішення міської ради 

від 30.11.2021 № 15-7/VIII 

 

ПРОГРАМА 

 розвитку фізичної культури і спорту та функціювання спортивних споруд  

 Золотоніської територіальної громади 

на 2022 - 2026 роки 

 

Паспорт програми 

 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та 

спорту виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради 

2. Розробник програми Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та 

спорту виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради 

3. Відповідальний 

виконавець 
Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та 

спорту виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради 

4. Учасники програми  Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та 

спорту; 

відділ освіти; 

районним ФОК ,,Колос”;  

КП ,,Золотоніський центр ПМСД (сімейної 

медицини)”; 

Золотоніський районний відділ поліції 

ГУНП в Черкаській області (за згодою); 

організації громадянського суспільства 

(за згодою); 

5. Термін реалізації 

програми 

2022-2026 роки 

6. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

програми, всього, у тому 

числі: 

49 000,00 тис. грн. 

6.1. коштів місцевого бюджету 

Золотоніської 

територіальної громади 

(далі – бюджет громади) 

49 000,00 тис. грн. 

6.2. коштів інших джерел у межах фінансування, не заборонених 

чинним законодавством 

 

 



Загальні положення: 

Розробка  програми розвитку фізичної культури і спорту та функціювання 

спортивних споруд Золотоніської територіальної громади на 2022 - 2026 роки 

(далі  –  Програма)  зумовлена   необхідністю  вирішення  проблемних  питань 

галузі ,,Фізична культура та спорт” в громаді та розроблена  відповідно до 

Законів України ,,Про фізичну культуру і спорт”, ,,Про місцеве самоврядування 

в Україні”, Постанови Верховної ради України ,,Про забезпечення сталого 

розвитку сфери фізичної культури і спорту в Україні в умовах децентралізації 

влади” від 19.10.2016 № 1695-VIII, Указу Президента України від 9 лютого 

2016 року № 42/2016 ,,Про Національну стратегію з оздоровчої рухової 

активності в Україні на період до 2025 року ,,Рухова активність – здоровий 

спосіб життя – здорова нація”  та інших нормативно-правових актів України з 

питань фізичної культури і спорту. 

Фізична культура і спорт – невід’ємна частина виховного процесу дітей, 

молоді та повноцінного життя дорослого населення громади. Її основне 

призначення – зміцнення здоров’я, підвищення фізичних можливостей людини, 

забезпечення здорового способу життя. Спорт - це динамічний рух уперед з 

використанням новітніх технологій і методів виховання, навчання та 

оздоровлення широких верств населення, фундамент успішного майбутнього.  

У громаді планується створити ефективну систему проведення 

спортивних заходів, перед усім комплексних та багатоступеневих змагань. 

Проте рівень розвитку фізичної культури і спорту на даному етапі не 

забезпечує оптимальної рухової активності кожної людини впродовж усього 

життя, поліпшення стану здоров’я, профілактики захворювань та фізичної 

реабілітації.  Недостатня рухова активність громадян у повсякденній діяльності 

негативно впливає на стан здоров’я населення, що у свою чергу позначається на 

погіршенні демографічної ситуації в Україні. За інтегральним показником 

здоров’я населення, яким є середня очікувана тривалість життя людини, 

Україна посідає одне з останніх місць в Європі.  

Наявна в громаді база фізичного виховання, фізичної культури і спорту не 

може задовольнити потреб населення. Так, у навчально-виховній сфері лише 

невелика частина загальноосвітніх шкіл та навчальних закладів мають умови 

для проведення фізкультурно-спортивної роботи протягом усього навчального 

року. Більшість спортивних споруд в громаді  потребують ремонтів та 

обладнання сучасним спортивним інвентарем.  

Не в достатній мірі вирішується проблема реформування структури 

фізкультурно-спортивного руху.  Малий відсоток мешканців громади охоплено 

фізкультурно-оздоровчою роботою. Як наслідок більше 50% дітей мають 

відхилення у фізичному розвитку та стані здоров’я.  У підростаючого покоління 

різко прогресують хронічні хвороби серця, неврози, артрити, сколіози, 

ожиріння тощо. Ситуація загострюється через зростаючу популярність у 

дитячому та молодіжному середовищі привабливих видів нефізичної діяльності 

(ігрові автомати, комп'ютерні ігри тощо), зростає кількість дітей, що курять, 

зловживають алкоголем, вживають наркотичні засоби, відповідно 

загострюється криміногенна ситуація.  



Недостатня увага приділяється фізичному вихованню в сім’ях.      

Відбувається згортання фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи 

у виробничій сфері. 

  Важливим є удосконалення форм залучення різних груп населення 

незалежно від статі, віку та соціального статусу до регулярних і повноцінних 

занять фізичною культурою і спортом, удосконалення організаційного підходу 

до проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в 

навчальних закладах,  підтримки та поліпшення роботи дитячо-юнацької 

спортивної школи (далі - ДЮСШ), забезпечення умов розвитку олімпійських, 

паралімпійських, дефлімпійських та неолімпійських видів спорту, збереження 

та розвиток матеріально-технічної бази. 

За таких умов пріоритетним напрямом гуманітарної політики громади 

має стати розвиток сфери фізичної культури і спорту, що дасть можливість 

забезпечити оптимальну рухову активність кожної людини впродовж усього 

життя, створити умови для організації змістовного дозвілля і максимальної 

реалізації здібностей людини, необхідності формування, насамперед у молоді, 

позитивного іміджу спортивно-масової роботи, які б забезпечували ефективне 

функціонування галузі в сучасних умовах.  

Враховуючи стан розвитку  фізичної культури і спорту, Програмою 

передбачається створення необхідних соціально-економічних, організаційно-

технічних умов щодо підвищення життєдіяльності сфери фізичної культури і 

спорту, її формування в умовах адаптації до сучасних вимог. 

 

Мета Програми: 

Метою Програми є впровадження діючої системи формування традицій  

і культури здорового способу життя, престижу здоров’я, залучення громадян  

до активних занять фізичною культурою і спортом, формування нових 

цінностей, а також забезпечення розвитку видів спорту за допомогою 

підтримки дитячо-юнацького і резервного спорту, спорту вищих досягнень, 

спорту інвалідів і ветеранів, розвиток клубної мережі. 

Мета Програми включає: 

1) створення умов для: 

- забезпечення розвитку всіх напрямів фізичної культури (фізичне 

виховання, масовий спорт та фізкультурно-спортивна реабілітація); 

-  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 

фізкультурно-спортивної реабілітації; 

  - створення умов для максимальної реалізації здібностей обдарованих 

дітей та молоді, в тому числі і молоді з інвалідністю, у дитячо-юнацькому, 

резервному спорті, спорті вищих досягнень; 

- створення цілісної системи забезпечення сфери фізичної культури і 

спорту шляхом удосконалення кадрового, матеріально-технічного, фінансового, 

науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення; 



- збереження діючих та відновлення роботи непрацюючих закладів 

фізичної культури і спорту; 

- активізації співпраці з громадськими організаціями фізкультурно-

спортивної спрямованості; 

- удосконалення системи морального і матеріального заохочення у сфері 

фізичної культури та спорту, стимулювання досягнення високих спортивних 

результатів. 

2) створення нових об’єктів та модернізація спортивної інфраструктури: 

- створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних, 

спортивних та оздоровчих комплексів, розширення мережі спортивних об’єктів 

громади; 

-  оновлення матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і 

спорту; 

- підвищення ефективності роботи дитячо-юнацької спортивної школи, 

створення нових спортивних груп та секцій. 

3) проведення широкого кола спортивних заходів та їх популяризація: 

- проведення міських, районних, обласних, національних та міжнародних 

спортивних заходів; 

- популяризація здорового способу життя; 

- організація спортивно-оздоровчих таборів; 

- організаційна та фінансова підтримка розвитку й участі спортсменів 

громади у різноманітних спортивних турнірах, їх відзначення і заохочення. 

4) впровадження культури здорового способу життя серед населення 

Золотоніської територіальної громади для збереження та зміцнення здоров’я, 

зменшення негативного впливу на організм людини шкідливих звичок, 

підвищенню стресостійкості, профілактики асоціальної поведінки, 

профілактики захворювань. Залучення всіх верств населення до активних 

занять фізичною культурою, проведенні активного дозвілля та активація руху 

за духовне збагачення та моральне очищення суспільства. 

 

                             Основними завданнями Програми є: 

- забезпечення розвитку всіх напрямів фізичної культури, базуючись на 

принципах рівності та недискримінації; 

- створення умов для залучення широких верств населення до 

систематичних занять фізичною культурою та масовим спортом з урахуванням 

віку, статі, стану здоров’я, інтересів, побажань, здібностей та індивідуальних 

особливостей кожного, популяризації здорового способу життя та сприяння 

розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації; 

- забезпечення розвитку спорту для задоволення видовищних та 

розважально-емоційних запитів населення, ствердження гордості співгромадян, 

посилення авторитету громади у спортивному русі; 

- зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази фізкультурно-

спортивної галузі громади; 

- забезпечення об’єднання зусиль щодо розвитку фізичної культури і 

спорту структурних підрозділів Золотоніської територіальної громади, 



громадських організацій, федерацій, спортивних клубів, фізичних та 

юридичних осіб, жителів громади; 

- приведення стану спортивних об’єктів громади у відповідність із 

сучасними стандартами, що надасть змогу забезпечити на спортивних спорудах 

максимальний обсяг рухової активності громади, шляхом проведення 

капітальних, поточних ремонтів; 

- поліпшення кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-

методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної 

культури і спорту. 

 

Основні проблеми сфери фізичної культури і спорту: 

Основні проблеми сфери фізичної культури і спорту характеризуються 

такими факторами: 

-  низький рівень освіти населення щодо усвідомлення цінності здоров’я та 

неефективна система стимулювання населення до збереження свого здоров’я, 

стан суспільної байдужості до особистого здоров'я; 

-  обмежена рухова активність, травматизм, поширення нікотинової, 

наркотичної, алкогольної залежності, асоціальна поведінка молоді, 

нераціональне та незбалансоване харчування; 

-  популярність малорухомого способу проведення дозвілля; 

-  недостатній рівень привабливості спортивної інфраструктури;  

-  посилення негативного впливу на здоров'я людини внаслідок зменшення 

обсягу та інтенсивності рухової активності через впровадження 

автоматизованого виробництва, збільшення частки розумової праці у структурі 

трудової діяльності, а також через підвищення комфортності транспортних 

засобів, удосконалення побутової техніки, розвиток сфери комунальних послуг;  

-  слабка фізична підготовка молоді; 

-  недостатній рівень засобів мотивації у спорті; 

-  низький рівень ресурсного забезпечення дитячо-юнацького та резервного 

спорту; 

-  невідповідність спортивних баз та об’єктів європейським та світовим 

стандартам; 

-  недосконалість організаційно-правових та економічних механізмів 

державної політики у сфері фізичної культури і спорту; 

-  недостатнє бюджетне фінансування та неефективне залучення 

позабюджетних коштів. 

Очікувані результати, ефективність Програми: 

Виконання Програми дасть можливість: 

- підвищити рівень охоплення населення руховою активністю на  

1-2 відсотки щороку; 

- створити умови для соціальної адаптації та реабілітації людей з 

інвалідністю і осіб з обмеженими фізичними можливостями; 

- поліпшити результати виступу спортивних команд громади  

в чемпіонатах району та області; 



-  підвищити рівень готовності молоді до служби у Збройних Силах та 

інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, 

правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах з метою 

захисту суверенітету та незалежності держави; 

-  підвищити рівень зацікавленості дітей та молоді до участі в соціальних, 

профілактичних акціях, спрямованих на мотивацію свідомого ставлення до 

власного здоров’я; 

-  підвищити рівень поінформованості та обізнаності різних груп населення 

щодо формування здорового способу життя та профілактики негативних явищ 

серед дітей та молоді; 

-  забезпечити надання якісних фізкультурно-спортивних послуг 

спортивними клубами та фізкультурно-оздоровчими закладами, які 

функціонуватимуть відповідно до встановлених стандартів; 

- залучити до 3 відсотків дітей та молоді віком від 6 до 18 років до занять у 

дитячо-юнацькій спортивній школі; 

- формувати збірні команди громади для участі в міських, районних, 

обласних, всеукраїнських змаганнях; 

- зменшити кількість дітей, учнівської та студентської молоді, які віднесені 

за станом здоров’я до спеціальної медичної групи; 

- удосконалити умови та форми діяльності  усіх  складових  сфер фізичної  

культури  і  спорту за місцем проживання,  у тому числі кадрового, 

матеріально-технічного та інформаційного забезпечення; 

- підвищити ефективність фізичного виховання та масового спорту у 

формуванні здорового способу життя населення громади; 

- зменшити середню кількість днів тимчасової непрацездатності через 

хворобу; 

- створення сприятливих умов в організації якісного, змістовного дозвілля 

жителів громади; 

- покращення матеріально-технічної бази спортивних клубів, колективів 

фізичної культури, дитячо-юнацької спортивної школи шляхом проведення 

капітальних, поточних ремонтів; 

- забезпечення об’єднання зусиль щодо розвитку фізичної культури і 

спорту районних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 

громадських організацій, фізичних та юридичних осіб, широких верств 

населення; 

- сприяння всебічному гармонійному розвитку, відмова від шкідливих 

звичок, покращання розумової і фізичної працездатності населення громади. 

Медичне забезпечення Програми: 

Залучення працівників медичних закладів під час проведення спортивних 

змагань на території громади для забезпечення надання кваліфікованої 

невідкладної медичної допомоги учасникам змагань. 

 

Інформаційно- пропагандистське забезпечення Програми: 

Інформування населення про позитивний вплив на людину оптимальної 

рухової активності, в тому числі шляхом проведення соціальної реклами 



масового зайняття спортом, як важливого чинника здорового способу життя з 

метою залучення жителів громади до регулярних фізкультурно- оздоровчих 

заходів. Інформування населення територіальної громади щодо часу та дати 

проведення спортивно-масових заходів. 

 

Організація контролю за виконанням Програми: 

Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на службу 

у справах дітей, сім’ї,  молоді та спорту виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради. 

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, 

здійснюватиме у межах компетенції виконавчий комітет Золотоніської міської 

ради. 

 

 

 Фінансове забезпечення Програми: 

Фінансове виконання заходів Програми буде здійснюватись у межах 

коштів, що передбачатимуться у бюджеті Золотоніської міської територіальної 

громади на заходи і розвиток фізичної культури і спорту, з врахуванням 

можливостей дохідної частини бюджету для спрямування коштів на вказані 

цілі. 

Також Програма може включати позабюджетні кошти інвесторів, 

меценатів, громадських фондів, інших юридичних та фізичних осіб, що не 

суперечить чинному законодавству України. 

Програма розвитку фізичної культури і спорту та спортивних споруд 

Золотоніської територіальної громади на 2022-2026 роки реалізується в межах 

загального обсягу видатків, що включає: 

1)  придбання паливно - мастильних матеріалів та оплата харчування гравців 

(обслуговуючого персоналу) для виїзних ігор і відрядження спортивних 

команд; 

2)  придбання спортивної форми, взуття, обладнання, медикаментів  та 

інвентарю; 

3)  матеріальне забезпечення проведення спортивно - масових  заходів, 

участі спортивних  команд громади в чемпіонатах району, області; 

4)  проведення у місцях масового зібрання громадян спортивно-масових 

заходів приурочених до визначних та пам’ятних дат, загальнодержавних свят 

(показових виступів, конкурсів, змагань тощо); 

5)  проведення спортивних змагань, турнірів, чемпіонатів; 

6)  участь шкільних команд у районних, обласних та всеукраїнських 

спортивних заходах, спартакіадах та інших змаганнях; 

7)  членські внески збірних команд  для участі у змаганнях; 

8)  будівництво та реконструкції спортивних майданчиків, стадіонів, залів  і 

т.д.; 

9)  впорядкування та догляд за спортивними майданчиками, залами,  

територією і т.д.; 



10)  підведення підсумків за рік, визначення кращих спортсменів та 

відзначення їх грошовою винагородою згідно Положення, затвердженого 

сесією міської ради. 

Обсяги видатків на виконання Програми щорічно визначаються у межах 

кошторисних бюджетних призначень на відповідні роки. 

 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовний 

обсяг 

фінансування 

(тис. грн.) 

2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік  2026 рік 

Бюджет 

громади 

49 000,00 4 000,00 7 000,00 10 000,00 13 000,00 15 000,00 

 

Організації – колективні партнери: 

Заклади та установи сфери фізичної культури та спорту: 

-  спортивні клуби та секції; 

- регіональні центри з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю;  

- дитячо-юнацькі спортивні школи;  

- відділення Національного Олімпійського Комітету України; 

- центри фізичного здоров’я населення ,,Спорт для всіх”;  

- клуби та гуртки за місцем проживання спортивної спрямованості;  

- тренажерні зали та фітнес клуби тощо.  

Установи та заклади, які працюють з різними категоріями населення: 

- заклади системи освіти (заклади дошкільної освіти, заклади загальної 

середньої освіти, заклади професійно-технічної освіти, заклади вищої освіти);  

- будинки культури, гуртки, заклади позашкільної освіти;  

- молодіжні центри, простори тощо.  

Організації громадянського суспільства: 

- спортивні організації та федерації з різних видів спорту;  

- фізкультурно-спортивні товариства;  

- громадські організації спортивної спрямованості;  

- молодіжні та дитячі громадські організації;  

- неформальні об’єднання спортивної спрямованості;  

- інші громадські організації та об’єднання. 

 

 

 

Секретар ради       Наталія СЬОМАК 

 



Додаток 

до програми розвитку фізичної культури і спорту  

та функціювання спортивних споруд Золотоніської  

територіальної громади на 2022-2026 роки 

 

 
ЗАХОДИ 

програми розвитку фізичної культури і спорту та функціювання спортивних споруд  

Золотоніської територіальної громади на 2022-2026 роки 
Назва напрямку 

діяльності 

Назва заходу Термін 

виконання 

Виконавці 

І. Фізкультурно-оздоровча та спортивна робота 

 

Фізичне виховання, 

фізкультурно-

оздоровча і спортивна 

робота 

1. Забезпечити належне утримання та функціонування 

існуючих спортивних споруд (фізкультурно 

спортивних об’єктів), будівництво та облаштування 

сучасних багатофункціональних спортивних 

майданчиків для ігрових видів спорту з штучним 

покриттям та тренажерним обладнанням з загальної 

фізичної підготовки для повноцінного викладання 

фізичного виховання, проведення спортивно масових 

заходів, занять спортивних гуртків та секцій в 

позанавчальний час. 

2022-2026 роки Відділ освіти; служба у справах 

дітей, сім’ї, молоді та спорту; 

управління житлово-комунального 

господарства 

2. Створення і функціонування спортивних клубів при 

загальноосвітніх закладах за місцем проживання та 

підтримка для здійснення заходів з розвитку фізичної 

культури та спорту у навчальних закладах. 

2022-2026 роки Відділ освіти 

 3. Створення належних умов для забезпечення 

фізичного виховання і масового спорту в громаді, в 

тому числі відповідні умови для осіб з інвалідністю. 

2022-2026 роки Служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту;  

центр соціальної допомоги 

4. Забезпечення проведення в навчальних закладах усіх 

типів та форм власності регулярних фізкультурно-

оздоровчих та спортивно-масових заходів: 

фізкультурні хвилинки, фізкультурні паузи під час 

2022-2026 роки Відділ освіти 



навчального процесу; ,,години фізичної культури” в 

групах подовженого дня; ,,дні здоров’я і фізичної 

культури”; змагання з окремих видів спорту. 

5. Створення умов для розвитку видів спорту, які 

культивуються в громаді. 

2022-2026 роки Служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту;   старости сіл 

6. Підготовка та участь учнівської і студентської 

молоді у змаганнях районних, міського, обласного 

рівнів з окремих видів спорту. 

2022-2026 роки Служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту 

7. Створення необхідних умов для організації навчання 

плаванню з урахуванням наявної ресурсної бази. 

2022-2026 роки Відділ освіти 

8. Відкриття на базах навчальних закладів громади 

спеціальних медичних груп для організації 

фізкультурно-оздоровчих занять серед дітей. 

2022-2026 роки Відділ освіти 

9. Проведення в навчальних закладах, ДЮСШ, 

відкритих уроків, ,,майстер-класів” із залученням 

тренерів, спортсменів, фахівців і ветеранів фізичної 

культури з метою навчання дітей основним елементам 

певних видів спорту, пропаганди фізичної культури і 

спорту та здорового способу життя 

2022-2026 роки Відділ освіти 

10. Забезпечувати дієвий лікарсько-педагогічний 

контроль та періодичне медичне обстеження 

вихованців ДЮСШ. 

2022-2026 роки Відділ освіти; КП ,,Золотоніський 

центр ПМСД (сімейної медицини)” 

11. Організація і проведення спортивних заходів 

(змагань) з визнаних у державі видів спорту 

(олімпійських та неолімпійських) серед спортсменів 

різних вікових груп (спартакіади, чемпіонати, 

першості, кубки, турніри, спортивно-масові заходи з 

нагоди державних та міських свят тощо). 

2022-2026 роки Служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту 

12. Забезпечення проведення на території громади 

районних,  обласних, всеукраїнських та міжнародних 

змагань з визнаних у державі видів спорту 

(олімпійських та неолімпійських). 

2022-2026 роки Служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту 

13. Здійснювати у встановлені терміни паспортизацію 

спортивних споруд для визначення їх матеріально-

2022-2026 роки Відділ освіти 



технічного стану. 

14. Продовжувати роботу щодо прийому до 

комунальної власності громади об’єктів фізкультурно-

спортивної спрямованості, на базі яких розвивати 

дитячо-юнацький та аматорський спорт. 

2022-2026 роки Управління житлово-комунального 

господарства; відділ освіти 

15. Забезпечувати медичний супровід та охорону 

громадського порядку під час проведення 

фізкультурно-масових заходів і спортивних змагань на 

території громади. 

2022-2026 роки КП ,,Золотоніський центр ПМСД 

(сімейної медицини)”; 

Золотоніський районний відділ 

поліції ГУНП в Черкаській області 

16. Проводити фізкультурно-оздоровчі заходи серед 

учасників бойовох дій та членів їх сімей. 

 Служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту; організації 

громадянського суспільства 

17. Щороку визначати за підсумками спортивного 

сезону та з нагоди професійного свята кращих 

спортсменів, тренерів, фахівців, фізкультурно-

спортивні організації та заклади громади, з 

відзначенням їх в урочистій обстановці. 

2022-2026 роки Служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту 

18. Сприяння соціальному захисту спортсменів, 

тренерів і фахівців галузі, вирішенню питань 

поліпшення соціальних та житлово-побутових умов 

провідних спортсменів, тренерів, соціальній адаптації 

спортсменів після завершення спортивної кар’єри. 

2022-2026 роки Міськвиконком 

Спорт для всіх верств 

населення за місцем 

проживання та у місцях 

масового відпочинку 

1. Проведення масових фізкультурно-оздоровчих, 

спортивних, туристичних заходів, фестивалів, 

спартакіад і змагань за місцем проживання та в місцях 

масового відпочинку населення. 

2022-2026 роки Служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту 

2. Проводити моніторинг стану існуючих 

спортивних майданчиків за місцем проживання, в 

місцях масового відпочинку населення з визначенням 

обсягів робіт з проведення реконструкції, ремонту, 

благоустрою. 

2022-2026 роки Відділ освіти; служба у справах 

дітей, сім’ї, молоді та спорту 

3. Здійснювати роботи з реконструкції і ремонту 

існуючих та будівництва і облаштування сучасних 

багатофункціональних спортивних майданчиків для 

2022-2026 роки Відділ освіти; управління житлово-

комунального господарства 



ігрових видів спорту з штучним покриттям та 

тренажерним обладнанням з загальної фізичної 

підготовки за місцем проживання та в місцях масового 

відпочинку населення. 

4. Створювати та облаштовувати сучасні дитячі 

ігрові та багатофункціональні спортивні майданчики в 

населених пунктах громади. 

2022-2026 роки Міськвиконком 

5. В рамках проведення Всеукраїнського та 

обласного місячників ,,Спорт для всіх – спільна 

турбота” та акції ,,Збережи своє місто для майбутніх 

поколінь” залучати молодіжні громадські організації, 

учнівську молодь, мешканців громади, суб’єктів 

господарювання для проведення робіт з ремонту, 

облаштування, благоустрою та будівництва 

спортивних майданчиків за місцем проживання та в 

місцях масового відпочинку населення. 

2022-2026 роки Служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту;   старости сіл, 

організації громадянського 

суспільства 

 

6. Організація безпечних пішохідних та 

велотуристичних маршрутів історичними та 

визначними місцями громади. 

2022-2026 роки Служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту;   відділ культури 

7. Забезпечення міжсекторальної взаємодії з 

органами влади та місцевого самоврядування щодо 

планування місць для занять аеробними видами 

фізичної активності і спортом. 

2022-2026 роки Служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту;   старости сіл 

Фізкультурно-

оздоровча діяльність у 

виробничій сфері 

1. Створення умов для впровадження у режим 

трудового дня ефективних форм виробничої 

гімнастики, активного відпочинку та післятрудового 

відновлення, профілактичних занять, реабілітаційних 

та професійно-прикладних занять фізкультурно-

спортивної спрямованості за місцем роботи громадян 

та членів їх сімей. 

2022-2026 роки Служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту;   старости сіл; 

підприємства та організації 

громади; галузеві профспілкові 

організації; організації 

громадянського суспільства 

2. Проводити фізкультурно-оздоровчі та 

спортивно-масові заходи, внутрішні комплексні 

Спартакіади, змагання з окремих видів спорту серед 

працівників трудових колективів та членів їх сімей. 

2022-2026 роки Служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту; підприємства та 

організації громади; організації 

громадянського суспільства 



3. Сприяти підготовці та формуванню збірних 

команд трудових колективів для участі у 

фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових 

заходах, змаганнях з окремих видів спорту, галузевих 

та міжгалузевих спартакіадах всіх рівнів. 

2022-2026 роки Служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту; старости сіл; 

підприємства та організації 

громади; організації 

громадянського суспільства 

4. Проведення спартакіад, змагань та інших 

масових фізкультурно-спортивних заходів серед 

державних службовців, посадових осіб органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

депутатів, серед працівників галузей господарства, 

соціально-побутової сфери, силових структур. 

2022-2026 роки Служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту;   старости сіл; 

підприємства та організації 

громади; галузеві профспілкові 

організації; організації 

громадянського суспільства 

5. Сприяти збільшенню мережі колективів 

фізичної культури і спорту, спортивних клубів різних 

організаційно-правових форм власності у 

промисловій, транспортній, соціально-побутовій 

сферах. 

2022-2026 роки Служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту;   підприємства та 

організації громади; організації 

громадянського суспільства 

6. Включати у колективні договори між 

адміністраціями підприємств та трудовими 

колективами питання щодо створення належних умов 

для занять фізичною культурою і спортом працюючих 

осіб. 

2022-2026 роки Міськвиконком 

7. Впроваджувати сучасні форми, методи і засоби 

фізкультурно-спортивної роботи з урахуванням 

місцевих природних умов, традицій, економічних 

факторів, умов праці та вільного часу жителів 

громади. 

2022-2026 роки Служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту; організації 

громадянського суспільства 

 

Фізкультурно-

оздоровча та 

реабілітаційна робота 

серед інвалідів 

1. Сприяти формуванню та функціонуванню 

мережі фізкультурно-оздоровчих та спортивних клубів 

різних організаційно-правових форм власності для 

інвалідів. 

2022-2026 роки Служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту; організації 

громадянського суспільства 

 

2. Провести реконструкцію і облаштування 

діючих спортивних споруд, фізкультурно-оздоровчих 

об’єктів всіх форм власності для безперешкодного 

доступу та потреб осіб з обмеженими фізичними 

2022-2026 роки Управління житлово-комунального 

господарства; служба у справах 

дітей, сім’ї, молоді та спорту; центр 

надання соціальних послуг 



можливостями. 

3. Залучення осіб з обмеженими можливостями до 

систематичних занять з фізичної культури і спорту 

шляхом організації змагань в рамках всеукраїнської 

спартакіади ,,Повір у себе” серед дітей-інвалідів та 

підготовку і участь збірної команди у обласній 

Спартакіаді. 

2022-2026 роки Служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту; центр надання 

соціальних послуг 

4. Сприяти оздоровленню та відпочинку дітей з 

інвалідністю, їх активній фізичній реабілітації під час 

літнього оздоровчого сезону. 

2022-2026 роки Служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту; центр надання 

соціальних послуг 

5. Забезпечення розвитку видів спорту осіб з 

інвалідністю та видів спорту, не включених до 

програм Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, у 

яких беруть участь особи з інвалідністю. 

2022-2026 роки Служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту; центр надання 

соціальних послуг; організації 

громадянського суспільства 

ІІ. Розвиток пріоритетних видів спорту 

 

Дитячий, дитячо-

юнацький та резервний 

спорт 

1. Співпраця  громадських організацій, 

спортивних клубів, федерацій з закладами освіти щодо 

відбору обдарованої молоді та дітей з метою 

підготовки до спортивного резерву. 

2022-2026 роки Відділ освіти; організації 

громадянського суспільства 

 

2. Забезпечення багаторічної спортивної 

підготовки вихованців спортивних клубів та секцій на 

всіх етапах підготовки. 

2022-2026 роки Відділ освіти; служба у справах 

дітей, сім’ї, молоді та спорту; 

організації громадянського 

суспільства 

3. Проведення фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів (змагання з окремих видів спорту, 

комплексні спартакіади, навчально-тренувальні 

збори). 

2022-2026 роки Відділ освіти; служба у справах 

дітей, сім’ї, молоді та спорту; 

організації громадянського 

суспільства 

4. Сприяти відкриттю і функціонуванню нових 

закладів, відділень та філій з окремих видів спорту. 

2022-2026 роки Служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту; організації 

громадянського суспільства 

5. Сприяти співпраці дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладів з дитячо-

юнацькою спортивною школою з метою проведення 

2022-2026 роки Відділ освіти 



навчання всіх дітей основним елементам пріоритетних 

видів спорту та відбору найбільш обдарованих дітей 

для системи дитячого спорту. 

6. Здійснювати моніторинг діяльності спортивних 

секцій всіх типів, спортивних клубів, громадських 

організацій різних організаційно-правових форм та 

вживати заходів щодо підвищення їх ефективності 

роботи. 

2022-2026 роки Служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту; відділ освіти;  

організації громадянського 

суспільства  

 

7. Проводити регіональні фізкультурно-оздоровчі 

та спортивні заходи, змагання з пріоритетних видів 

спорту серед вихованців спортивних секцій, 

учнівської молоді всіх вікових груп та забезпечувати 

участь збірних команд громади у спортивно-масових 

заходах і змаганнях міського, районного, обласного та 

всеукраїнського рівнів. 

2022-2026 роки Служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту; відділ освіти;  

організації громадянського 

суспільства 

8. Забезпечувати залучення до занять фізичною 

культурою і спортом на пільгових умовах дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування.,  дітей з 

інвалідністю, дітей із малозабезпечених сімей, дітей з  

багатодітних сімей та  дітей ,,групи ризику”. 

2022-2026 роки Служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту; відділ освіти;  

організації громадянського 

суспільства 

9. Створення умов для підвищення рівня фізичної 

підготовки молоді для проходження служби у 

Збройних силах України, інших. Щорічне проведення 

міської спартакіаді допризовної молоді та участь 

команди громади у обласній спартакіаді допризовної 

молоді. 

2022-2026 роки Служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту; організації 

громадянського суспільства 

10. Участь дітей, учнівської молоді в спортивно- 

масових заходах в позаурочний та канікулярний час з 

залученням до організації проведення цих заходів 

педагогічні колективи, позашкільні спортивні заклади, 

тренерів та видатних спортсменів. 

2022-2026 роки Відділ освіти; служба у справах 

дітей, сім’ї, молоді та спорту 

11. Участь футбольних команд загальноосвітніх 

шкіл в обласних змаганнях на призи клубу ,,Шкіряний 

м’яч”. 

2022-2026 роки Відділ освіти 



12. Забезпечити співпрацю з міськими федераціями 

з видів спорту, надавши їм відповідні повноваження. 

2022-2026 роки Служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту; організації 

громадянського суспільства 

13. Розробити єдиний календар фізкультурно-

оздоровчих і спортивно-масових заходів з 

урахуванням районних, обласних, всеукраїнських та 

міжнародних змагань, які б популяризували розвиток 

пріоритетних видів спорту. 

Щороку Служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту; організації 

громадянського суспільства 

 

Спорт ветеранів 1. Організовувати та проводити змагання з 

окремих видів спорту серед ветеранів та сприяти 

підготовці і участі провідних спортсменів в обласних 

та всеукраїнських змаганнях серед ветеранів спорту. 

2022-2026 роки Служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту; організації 

громадянського суспільства 

 

2. Проводити  міські, районні спортивно-масові 

заходи з олімпійських та не олімпійських видів спорту 

серед  різних вікових груп. 

2022-2026 роки Служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту; організації 

громадянського суспільства 

3. Забезпечити участь спортсменів громади в 

обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських 

та не олімпійських видів спорту. 

2022-2026 роки Служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту; організації 

громадянського суспільства 

ІІІ. Система забезпечення розвитку фізичної культури і спорту та спортивних споруд 

 

Кадрове забезпечення 1. Проводити атестацію тренерсько-викладацького 

складу, інших фахівців позашкільних навчальних 

закладів спортивного профілю та підвищення вимог до 

якості їх роботи. 

2022-2026 роки Відділ освіти 

2. Забезпечити перепідготовку та підвищення 

кваліфікації тренерів-викладачів, інших фахівців 

позашкільних навчальних закладів спортивного 

профілю у профільних вищих навчальних закладах. 

2022-2026 роки Служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту; відділ освіти 

3. Сприяти випускникам спортивних секцій, 

провідним спортсменам у здобутті ними освіти у 

профільних навчальних закладах фізичної культури і 

спорту та забезпечення подальшого їх 

працевлаштування за фахом. 

2022-2026 роки Служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту; відділ освіти 

4. Залучати волонтерів та активістів фізкультурно- 2022-2026 роки Служба у справах дітей, сім’ї, 



спортивного руху для організації проведення та 

суддівства спортивно-масових заходів (змагань). 

молоді та спорту; відділ освіти 

5. Призначення відповідальних осіб 

(координаторів), які будуть здійснювати координацію 

роботи локацій та фізкультурно-оздоровчих і 

спортивних заходів у рамках реалізації соціального 

проєкту ,,Активні парки - локації здорової України”. 

2022 рік Служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту 

6. Створення додаткової кількості робочих місць у 

сфері фізичної культури і спорту. 

2022-2026 роки Міськвиконком 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

1. Здійснювати моніторинг технічного стану 

спортивних споруд, фізкультурно-оздоровчих об’єктів 

всіх організаційно-правових форм та форм власності, 

їх забезпеченості необхідним спортивним інвентарем 

та обладнанням. 

2022-2026 роки Відділ освіти; служба у справах 

дітей, сім’ї, молоді та спорту 

2. Проводити реконструкцію і облаштування 

діючих спортивних споруд, фізкультурно-оздоровчих 

об’єктів всіх форм власності з урахуванням потреб 

осіб з обмеженими фізичними можливостями для їх 

безперешкодного доступу та використання. 

2022-2026 роки Міськвиконком 

3. Здійснювати роботи з реконструкції і ремонту 

існуючих спортивних споруд (фізкультурно-

спортивних об’єктів) та будівництво і облаштування 

сучасних багатофункціональних спортивних 

майданчиків для ігрових видів спорту з штучним 

покриттям та тренажерним обладнанням з загальної 

фізичної підготовки у позашкільних закладах 

спортивного профілю, укомплектування їх необхідним 

спортивним обладнанням, інвентарем та забезпечення 

належного їх функціонування. 

 

2022-2026 роки Міськвиконком 

4. Будівництво та облаштування майданчиків для 

спортивних ігор в місцях масового відпочинку 

населення. 

2022-2026 роки Міськвиконком 

5. Будівництво та облаштування ігрових 2022-2026 роки Відділ освіти 



майданчиків для установ дошкільних закладів. 

6. Надавати часткову фінансову підтримку 

громадським організаціям, клубам, федераціям  

фізкультурно-спортивної спрямованості для 

проведення та участі у фізкультурно-спортивних 

заходах, змаганнях всіх рівнів та виконання статутних 

завдань і повноважень. 

2022-2026 роки Міськвиконком 

 

7. Будівництво і облаштування 

багатофункціональних спортивних майданчиків для 

ігрових видів спорту з штучним покриттям, 

майданчиків з тренажерним обладнанням для 

загальної фізичної підготовки населення на території 

громади. 

2022-2026 роки Міськвиконком 

 

8. Придбання спортивного інвентарю, обладнання 

(в т.ч. офісної техніки та інших технічних засобів для 

проведення спортивних заходів), спортивної форми та 

екіпіровки для забезпечення спортсменів і команд 

громади. 

2022-2026 роки Міськвиконком 

 

9. Виготовлення (придбання), використання та 

розповсюдження поліграфічної продукції, наочної 

агітації, сувенірної продукції, соціальної реклами (сіті-

лайти, афіші, інформаційні листівки, буклети, плакати 

та інше) для інформування населення про 

фізкультурно-спортивні заходи та пропагування 

здорового способу життя. 

2022-2026 роки Служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту; відділ освіти 

10. Придбання (виготовлення) нагородної 

атрибутики, призів, спортивного інвентарю для 

проведення і нагородження учасників змагань, 

спортивно заходів і свят. 

2022-2026 роки Служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту; відділ освіти 

11. Реконструкція, модернізація, капітальний 

ремонт стадіонів громади. Обслуговування, капітальні 

та поточні ремонти, модернізація універсальних 

ігрових майданчиків, майданчиків з вуличними 

тренажерами, скейт-парків тощо. 

2022-2026 роки Міськвиконком 



Фінансове 

забезпечення 

1. Передбачати в бюджеті Золотоніської міської 

територіальної громади збільшення обсягів видатків 

на виконання Програми та здійснення заходів щодо 

розвитку фізичної культури і спорту та спортивних 

споруд, здійснювати заходи щодо залучення в 

установленому порядку позабюджетних коштів на 

зазначені цілі. 

2022-2026 роки Міськвиконком 

2. Залучення інвестицій та позабюджетних коштів 

на розвиток фізичної культури і спорту та спортивних 

споруд. 

2022-2026 роки Міськвиконком 

3. Забезпечити фінансову підтримку на оплату 

праці, оплату комунальних послуг та утримання 

комунальних фізкультурно-оздоровчих закладів, 

організацій та установ громади. 

2022-2026 роки Міськвиконком 

4. Обсяги бюджетних асигнувань та їх розподіл за 

напрямками здійснювати, виходячи з необхідності 

забезпечення виконання у відповідних роках 

конкретних заходів Програми, орієнтовних витрат на 

їх реалізацію, визначених на підставі встановлених 

норм та нормативів, прогнозних цін та тарифів з 

урахуванням індексу росту споживчих цін, тощо. 

2022-2026 роки Міськвиконком 

5. Визначення кращих спортсменів та відзначення 

їх грошовою винагородою. 

2022-2026 роки Міськвиконком 

6. Залучення до співпраці з розвитку фізичної культури 

і спорту громадських організацій фізкультурно-

спортивної спрямованості, для чого необхідно у межах 

фінансових можливостей надавати фінансову 

підтримку діяльності громадських організацій 

фізкультурно-спортивного спрямування, федерацій з 

видів спорту тощо. 

2022-2026 роки Міськвиконком; організації 

громадянського суспільства 

 

Медичне забезпечення 1. Забезпечувати медичне обслуговування 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, 

змагань з окремих видів спорту всіх рівнів. 

2022-2026 роки КП ,,Золотоніський міський центр 

ПМСД (сімейної медицини)” 

2. Проведення аналізу діяльності закладів 2022-2026 роки КП ,,Золотоніський міський центр 



лікарсько-фізкультурної допомоги щодо підвищення 

рівня надання відповідних послуг на місцевому рівні. 

ПМСД (сімейної медицини)” 

3. Забезпечити проведення профілактично-

медичних оглядів, консультацій для вихованців 

позашкільних навчальних секцій спортивного 

профілю, провідних спортсменів та здійснювати 

контроль за станом здоров’я осіб, що регулярно 

займаються фізичною культурою та спортом. 

2022-2026 роки КП ,,Золотоніський міський центр 

ПМСД (сімейної медицини)” 

Інформаційно-

пропагандистське 

забезпечення 

1. Забезпечити інформування населення через 

засоби масової інформації та соціальних мережах про 

позитивний вплив оптимальної рухової активності на 

здоров’я людини з застосуванням соціальної реклами 

масової фізичної культури та спорту як важливих 

чинників здорового способу життя. 

2022-2026 роки Служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту; організації 

громадянського суспільства 

2. Забезпечувати висвітлення матеріалів в міських 

засобах масової інформації та соціальних мережах про 

організацію і проведення фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів, результати виступів провідних 

спортсменів та команд громади в змаганнях всіх 

рівнів. 

2022-2026 роки Служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту; організації 

громадянського суспільства 

Організаційне та 

нормативно-правове 

забезпечення 

1. Створити базу нормативно-правових актів, що 

регулюють організацію діяльності у сфері фізичної 

культури і спорту та функціонування закладів галузі. 

Постійно Служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту; організації 

громадянського суспільства 

2. Проведення оцінювання рівня фізичної 

підготовленості населення з метою розроблення 

комплексу зазначених показників. 

Щороку Служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту; організації 

громадянського суспільства 

2. Забезпечити складання щорічної державної 

статистичної звітності в галузі фізичної культури і 

спорту (2-ФК, 5-ФК) 

Щороку Служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту 

 


