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I. ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕННЯ

програма Вишневоi Micbkoi ради кФiзичне виховання - здоров'я нацiI> на
202|-2025 роки (далi Програма) розроблена згiдно Закону Украiни кПро
фiзичну кулътуру i спорт>, Закону Украiни кпро мiсцеве самоврядування в
YKpaIHi>, Указу Президента Украiни вiд 09.02 .2о|6 хgцz/zоiв <Про
Нацiональну стратегiю з оздоровчоi руховоi активностi в YKpaiHi на перiод !о
2025 рокУ кРухова активнiстъ здоровий спосiб життя здорова нацiя>,
Закону УкраТни <Про громадсъкi об'еднання)), Закону Украiни uПро
добровiлъtrе об'еднання територiальних громад)) i спрямована на покращення
УМОВ ДЛЯ фiЗИЧНОГО ВИХОВання та спорту населення, що проживають на
територiТ м. Вишневе та с. Крюкiвщинlл;

Фiзична культура i спорт е складовою частиною культури, пов'язаною з
систеМою фiЗичногО виховання, органiЗацii спортУ, вихоВногО процесу лiтей та
пiдлiткiв, учнiвськот та студентсъкоi молодi, Що вiдiграе важливу роль узмiцненнi здоров'я, пiдвищеннi фiзичних i функцiоналъних можливостей
органiзму людини, забезпеченнi здорового дозвiлля, збереженнi трив€tлостi
активного життя дорослого населення.

щана Програма продовжуе стратегiчну лiнiю розвитку фiзичнот культури
i спорту населення м. Вишневе та с. Крюкiвщина завдяки якiй за останнiй час
знаLIно покраIциласЬ iх спортивно-оздоровча база та збiльшилисъ можливостi
для занятъ фiзичною культурою i спортом населення.

2. мЕтА прогрАми

Мета Програми полягае у cTBopeHHi необхiдних соцiально-економiчних,
нормативно-правових, органiзацiйно-технiчних умов для :

О ЗДiЙСНеННЯ ЗаХОДiв щодо розвитку ма ового сIIорту, фiзичнот
кулътури та спортУ вищих досягнень на територii Mr. Вишневе та с.
Крюкiвщина;

о з€Lпучення широких верств населення, що проживають на територii м.
Виurневе та с. Крюкiвщина до масового спорту, популяризацii
ЗДОРОВОГО СПОСОбУ )КИТТя та фiзичноТ реабiлiтацii шляхом
УдосконаленНя та поширення масового спорту за мiсцем проживаFIня
та У мiсцях масового вiдпочинку населення, на пiдlrриемст,вах, в
навчаЛъно-вИховниХ та учбОвиХ заклаДах рiзНогО рiвня, рiзноi форми
власностi;

о створення умов для забезпеIIення оптимаJIьноi руховоi активностi
кохсноi людини;

о максимальноi реалiзацiт здiбностей обдарованоi молодi у дитячо-
юнацькому, резервному спортi, спортi вищих досягненъ.
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3. OCHOBHI зАвдАння прогрАми тА шляхи ix вирIшЕння

Основними завданнями програми е:

ycix типiв
i широким

ф iз культурно- спортивноТ
з урахуRанням мiсцевих

' провеДення фiзкулътурно-оздоровчоi та спор ивно-масовоi роботи на
територiТ м. Вишневе та с. Крюкiвщина;
збiлъшення в навчшIьних закладах Вишневоi MicbKoi ради
обсягiв руховоi активностi та вихованн здоровоi дитини iз
зutлученням батькiв до такого процесу;
впровадження ефективних форм i метолiв
дiяльностi та розвиток рiзних видiв спорту
особливостей i економiчних факторiв;
реформування органiзацiйних основ фiзкулътурно-спортивного руху,шляхом стимулювання створення широкот мережi фiзкулътурно-
спортивних клубiв та громадських об'еднань Вишневот мiсъкот ради;
збереження наявноТ, з подаJIьшим УдосконаJIенням, матерiалъно-

. .. ?технlчНоt оазИ, полlПшення умов iT функцiонування;
пiдтримка видатних та перспективних спортсменiв м. Вишневе та с.
Крюкiвщина;
пiдтримка спорту iнвалiдiв та BeTepaHiB;
надання пtдтримки становJIенню та впровадженнIо ефективних фор,
СlРГаНiЗаЦii РеабiЛiТацiйноi та спортивноi роботи з особами, якi 11aЬrц
вродженi та набутi вади фiзичного розвитку;
пiдвищення рiвня нормативно-правового, кадрового, матерiагrьно-
технiчНого, фiнанСового, наукоВо-метОдитIного, медичного,
iнфсlрмацiйного та органiзацiйного забезпечення;
пiдr,римка робо,ги комун€lльних пiдприсмств Вишневоi мiськоi ради,
фiзкулътурно-спортивних клубiв для покращення н€шежних умов та
задоволення потреб населення, що проживаютъ на територiт м.
Вишневе та с. Крюкiвщина щодо занять фiзичною куJIьтурою та
спортом за мiсцем проживання;
форrуваFIня У населення нових ,градицiй та мотивацiй до занять
фiзичною куль,гуРоЮ, покращення здоров'я як важллIl]ого чинника
забезпечення здорового способу життя;
удосконuшення форм оздоровлення рiзних верств населення м.
Вишневе та с. Крюкiвщина [Iляхом з€шучення до систематичних
занятъ спортом за мiсцем проживання та У мiсцях IчIасоВоГо
вiдпочинку;
пiдвltrЦеннЯ рiвнЯ пропаГандИ масовОго споРту та здорового способу
життя.
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OcHoBHi завдання, якi випливають зi змiсту Програми, можуть бути
вирiшенi шляхом:

о забезпечення об'еднання зусиль щодо розвитку фiзичноi культури i
СПОрТУ органiв мiсцевого самоврядування, громадських органiзацiЙ,
фiЗичних та юридичних осiб Вишневоi MicbKoT ради, широких верст,в
населення, що проживаютъ на територii м. Вишневе та с.
Крюкiвщина;

С УЛОСКОНалеНня форrчr роботи по залученню рiзних груп населення, що
ПроЖивають на тери,горii м. Вишневе та с. Крюкiвщина до регулярних
Та поВнОцiнних занять фiзичною культурою i опортом за мiсцем Тх
ПРОЖиВання, навчання, роботи та у мiсцях масового вiдпочинку;
УДоскон€шення проведення фiзкультурно-оздоровчоi та спортивноi
роботи на територii м. Вишневе та с. КрюкiвщинА, а також
фiзку.пътурно-оздоров.lоТ та реабiлiтацiйноТ роботи серед людей з
iнвалiднiстю;
пiдтримка видатних спортсменiв м. Вишневе та с. Крюкiвщина з

рiзних видiв спорту з метою розвитку i популяризацiТ рiзних видiв
спорту та стимулювання ix под€шъших успiхiв;
tlолiпшення нормативно-правового, кадрового, матерiально-
технi.lного, фiнансового, науково-методичного, iнформацiйного
забезпеr{ення сфери фiзичноi кулътури i спорту;
впровалження дiевоi системи фiзкультурноi просвiти населення, яка б
(]прияла формуванню традицiЙ i кулътури здорового способу життя,
престижу здоров'я, залученню населення м. Вишневе та с.
Крюкiвщина до активних занять фiзичною культурою i спортом та
форшлування нових цiнностей та орiентацiй суспiлъства на збереження
та змiцненIш здоров'я людей;
надання пiдтримки щодо становлення та впровадження ринку
/IОСТУПних i якiсних оздоровчих, рекреацiЙних та реабiлiтацiйнрlх
послуI,;
сТворення системи iнформування населення, що проживаютъ на
Територii м. Вишневе та с. Крюкiвщина через засоби масовоТ
iНфОрмацiТ про роль та значення масового спорту у жиггi суспiльства
Та кожноТ людини, пiдвищення ролi засобiв масовоТ iнфорллацiТ у
форrуваннi здорового способу життя;

УДоскоI{€Lпення взаемодii фiзкулътурно-сгIортивних клубiв шляхом
ОПтимiзацii та концентрацii наявних pecypciB для виконання
поставленрIх завдань;

РОЗбУдоВа спортивноi i"фраструктури Iшляхом булiвниLIтва
спортивних споруд або реконструкцii та модернiзацii дiючих.
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4. нАпрями рЕАлIзАцIi прогрАми

Реалiзацiя Програми здiйснюеться за такими напрямами:

1. СПОрт Для широких верств населення м. Вишневе та с. Крюкiвщина за
мiсцем проживання та у мiсцях масового вiдпочинку громадян.

2. Фiзичне виховання В закладах освiти ВишневоТ MicbKoT ради,
фiзкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота серед дiтей та молодi.

3. ФiЗКУлъТурно-оздоровча та реабiлiтацiйна робота серед людей з
iнвалiднiстю.

4. Спорт вищих досягнень. Спорт BeTepaHiB.

5. Спортивнi споруди та матерiаrrъно-технiчне забезпечення.

6. Iнформацiйне забезпечення.

5. OcHoBHi заходи IIрограми

5. 1 ._СпорТ Для широких верств населення за мiсцем проживанн я та у
мiсцях масового вiдпочинку громадян:

о органiзовувати та проводити фiзкулътурно-оздоровчi та спортивно-
MacoBi Заходи на територiТ м. Вишневе та с. Крюкiвщина згiдно
ЗаТВеРДЖених рiшенням Виконавчого KoMiTeTy Вишневоi MicbKoi радLI
ЗаХОДiВ ДО цiеI Програми на поточний piK в межах видiлених коштiв;

о органiзовувати та IIровоДитИ iншi спортивно-масовi заходи lIрисвяченi
державним датам тощо (за потребою);

о надавати фiнансову пiдтримку з мiського бюджету комун€шьним
ПiДПРИеМСТВаМ, Закладам, установам тощо, дiяльнiсть яких спрямована
На РОЗВИТОк фiЗичноТ кулътури та спорту населення м. Вишневе та с.
Крюкiвщина;

' ПРОВОДИТИ СереД дiтеЙ, молодi та дорослого населенFIя, що проживае на
теритОрii м. Вишневе та с. КрЮкiвщиНа спортивно-масовi заходи, мiсъкi
турнiРи та змагаНня: З великОго,та настiлЬногО TeHicy; з MiHi футбоЛУ] по
СУМО; З ДЗюДо, вуличного армреслiнгу, футболу, волейболу, lпахiв Toulo;
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о сприяти спортсменам та спортивним командам м. Врlшневе та с.
Крюкiвщина в участi районних, обласних, всеукраIнсъких, мiжнарOдних
спортИвIIих змаганнях (сплата членських BHecKiB);

о проводити чемпiонати, кубки, iншi спортивнi змагання З визнаних у
держаВi видiВ спортУ сереД спортсменiв рiзних вiкових груп на територiТ
м. Вишневе та с. Крюкiвщина;

о сприяти розширенню мережi фiзкультурно_спортивних клубiв на
територii м. Вишневе та с. Крюкiвщина;

о спlвпрацювати з сучасними центрами та клубами фiзкультурно-
спортивноi спрямованостi рiзних органiзацiйно-правових форr;

о провести iнвентаризацiю фiзкулътурно-спортивних клубiв,
lнl ЦlаТИВНИХ ГРУп громадських органiзацiй фiзкультурно-спортивного
спрямування для забезпечення ik пiдтримки та залучення ix до
спортивно-масових заходiв ;

О сприятIr створеннЮ на територiТ м. Вишневе та с. Крюкiвщина уMicTax масового вiдпочинкУ громадян рiзrrовiкових груп
фiЗКУЛътУрно-оздоровчоi спрямованостi для населення .

5.2. Фiзичне виховання в закладах освiти, фiзкулътурно-оздоровч ата
спортивно-масова робота серед дiтей та молодi на територii м. Вишневе та с.
КрюкiвшIина:

о сприяти створенню наJIежних умов для забезпечення фiзичного
виховання в закладах дошкiльноi освiти i закладах загальноi середньоi
освiти на територiт м; Вишневе та с. Крюкiвщина;

о сприяти У забезпеченнi створення при кожному закладi дошкiлънот
ocBiTpl спортивних майданчикiв та примiщень фiзкультурно-
оздоровчого призна(Iення, органiзуватИ провеДення Тх благоустроt1; та
обладнання;

сприятИ дiяльНостi У.IнiвсЬкиХ осереДкiв, громалських органiзацiй
фiзку.llьтурно-спорТивноi спрямованостi, пов'язанLIх з розвитком
фiзичноi куль,rури i спорту на територiТ м. Вишневе та с. Крюкiвrцина;

о сприяти з€шученню до занять фiзичною кулътуроIо i
пiлъг,ових умовах

спортом FIa

дiтей iз
IчIаJIозабезпеЧениХ та багатодiтних сiмей, дiтей що
педагогiчноi уваги, дiтей з особлиRими потребами;

потребуIоть
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. регулярно проводити спецiалiзованi заходи серед дiтей та молодi за

УЧаСТЮ ВиДаТних спортсменiв i TpeHepiB з метою пропаганди здорOвого
способу життя.

5.3. Фiзкультурно-оздоровча та реабiлiтацiйна
iнвалiднiстю:

робота серед людей з

О сприяТи форМуваннЮ та дiяльностi мережi спортивних клубiв рiзних
органiзацiйно-правовI,Iх фор, BJIacHocTi для лtюдей з iнвалiдrriстю;

о сприяти вирiшенню питання про облаштування спортивних споруд
Bcix фор, власностi та iх обладнання спецiальниNIи пристосуванн ями
для проведення людьми з iнвалiднiстю фiзкультурно-спортивних i
реабiлiтацiйно-оздоровчих занять ;

о розробити та запров адити систему проведення фiзкультурно-
оздоровчих та спортивно-масових заходiв серед людей з
iнвалiднiстю.

5.4. Спорт вищLIх досягнень. Спорт BeTepaHiB:

о призначати стипендii та грошовi винагороди видатним спортсменам
м. Вишневе та с. Крюкiвщина, з метою розвитку i популяризацii
рiзних видiв спорту, визнання досягнень спортсменiв та TpeHepiB,
стимулювання Тх у подалъшрIх успiхах (згiдно Полохсення);

о сприяти у пiдl-отовцi спортсменiв для участi в чемпiонатах областi та
чемпiонатах Украiни з рiзних видiв спорту;

о сприяти фiнансовiй пiдтримцi спортсменiв, спортивних команд на
територii м. Вишневе та с. Крюкiвщина, якi маютъ високий
професiйний рiвенъ та забезпечують високi резуJIьтати у змаганнях;

е сприятИ ветеранаМ спорту м. Вишневе та с. Крюкiвщина приймати
участъ У районних, обласних, всеукратнських, мiжнародних
спортивFIих змаганнях (сплата членських BHecKiB).

5.5. Спортивнi споРУди та матерiально-технiчне забезпечення:

о проводити заходи щодо облашrтува-ння сучасних спортивних
майдан,lикiв за мiсцем проживанн я та у мiсцях масового вiдпочинку
I{a територii м. Вишневе та с. Крюкiвщина;

о забезпеLIувати збереження та ефективне використаIIня спортивних
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споруд, а також пiдтримку iх функцiонування;

передбачати при будiвництвi житлових масивiв
будiвництво спортивних споруд, майданчикiв для

врtконання Програми дастъ можливiсть:
о збiльшити вiдсоток загалъноi LIисельностi

Крюкiвщина залучених до рiзних видiв
спортивноi роботи;

населення Iи. Вишневе та е.

фiзкультурно-оздоровчоТ та

та окремих споруд
занять спортом;

використовувати спортивнi бази закладiв загалъноi середнъоi освiти та
заклаДiв доШкiлънОi освiТи на територii м. Вишневе та с. Крюкiвщина
для проведення спортивних заходiв та тренуванъ у вiльний вiд занять
час;

поновляти спортивний iHBeHTap та обладнання в закладах дошкiльноi
освiти на територii м. Вишневе та с. Крюкiвщина;

О вивчатИ питаннЯ та вносити пропозицiТ щодо можливостi видiлення
спецiальних примiщенъ при будiвництвi житлових будинкiв для
утворення та органiзацiТ роботи фiзкультурно-спортивних клубiв;

5.6. Iнформацiйне забезпечення:

о удоскон€Lпити систему iнформування населення fla територii м.
вишневе та с. Крюкiвщина через засоби масовоi iнформацiт про
позитИвнрtЙ вплиВ на здоров'я людини оптим€ulьноi руховоiактивностi' як важливого LIинника здорового способу житТя, З метоЮ
з€LпученнЯ широкиХ верстВ населеннЯ дО регулЯрниХ фiзку.1-1ътурно-
оздоровtIих занять;

О забезпечитИ висвiтЛеннЯ У мiсцевиХ засобах масовоi iнформацii
проведення мiських спортивних заходiв, Резулътати досягнень
вилатних спортсменiв м. Вишневе та с. Крюкiвщина, aHoHciB та
результатiв проведення змагань з олiмпiйсъких, параолiмпiйсъких, та
не олiмпiйських видiв спорту, проП?гlrззти фiзкупrrурно-спортивний
i реабiлiтацiйний рух серед людей з iнвалiднiстrо;

забезпечити реалiзацiю заходiв щодо фор*ування позитLIвного iмiджу
фiзичrrоТ культури i спор,гу у засобах масовоi iнформацii та через рiзнi
форми соцiальноi реклами.

б. ОЧIКУВАНI РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАIИИ
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удосконЕLпити умови та форми дiяльностi ycix складових сфер фiзичноТ
культури i спорту за мiсцем проживання, у тому числi кадровог0,
матерiально-технiчного та iнформацiйного забезпечення;
зменшити вiдсоток кiлькостi дiтей, учнiвськоi та студентськоТ молодi, якi
вiднесенi за станом здоров'я до с,пецiалънот медичнот групи;
створитИ необхiднi умовИ длЯ фiзкультурно-оздоровчоI роботи серед
населення м. Вишневе та с. Крюкiвщина, У тому числi серед осiъ з
вродженими та набутими вадами фiзичного розвитку;
забезпетlити об'сднання зусиль щодо розвитку фiзичнот культури iспортУ органiВ мiсцеВогО самовРядування, громадських органiзацiй,
фiзичнLIх та юридичних осiб, широких верств населення, що проживають
на територiТ шr. Вишневе та с. Крюкiвщина;
удоскон€UIити форми з€tлучення рiзних груп на елення що проживають
на терИторiI м. ВиШневе та с. Крюкiвщина до регулярних. та повноцiнних
зан,tтъ фiзичною кулътурою i спортом за мiсцем проживання, навчання,
роботи ,га 

у мiсцях масового вiдпочинку;
пiдвищити роль засобiв масовот iнформацiт у пропагандi здорового
способу жит-гя.

7. ФIНАНСОВВ ЗАБВЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фiнансування ГIрограми здiрiснюватиметъся :

о за paxyFloк tсоштiв мiсцевого бюджету, передбачених на вiдповi дний
бюджетний перiод;

о за рахунок iнших джерел, Не заборонених законодавством.

Заходи до Програми щорiчно затверджуються рiшенням Rиконавчого
комi,гету Вишневоi мiсъкоi ради в межах видiл.rr* коштiв.

В. ОРГАНIЗАЦIЯ I КОНТРОЛЬ ЗД ВИКОНДННЯМ ПРОГРДIЧIИ

Коорлинацiя дiялъностi та
покладаеться на заступника мiсъкого
обов'язкiв

контроль за виконанням Програми
голови, згiдно розподiлу функцiональних

I.B. Щiков

1l

]иiськlлйl голова


