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                                  Загальні положення 

 

Розроблення  Програми розвитку фізичної культури та спорту   Софіївської 
селищної ради  на 2022-2025 роки  (далі – Програма) викликано необхідністю 
вирішення проблемних питань реалізації державної політики у сфері фізичної 
культури і спорту в нашій громаді.  

Актуальними проблемами на сьогодні залишаються погіршення стану 
здоров’я населення, зловживання тютюновими виробами, алкоголем, вживання 
наркотичних засобів, надмірне користування гаджетами, і, як наслідок, 
зменшення тривалості  життя, зростають антигромадські прояви та 
загострюється криміногенна ситуація, особливо  у молодіжному середовищі.  

Світовий досвід показує, що рухова активність людини протягом усього 
життя запобігає захворюванням та поліпшує стан здоров’я. До основних 
причин, що негативно впливають на спосіб життя, стан здоров’я населення та 
розвиток сфери фізичної культури і спорту, відносяться: 

 несформованість сталих традицій та мотивацій щодо ведення здорового 
способу життя та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів засобами 
фізичної культури і спорту, як важливих чинників фізичного та соціального 
благополуччя, поліпшення стану здоров’я і подовження тривалості життя;  

загальне погіршення стану здоров’я населення, що призводить до 
зменшення кількості осіб, які можуть бути залучені до дитячо-юнацького 
спорту та спорту вищих досягнень, зокрема спроможних витримувати значні 
фізичні навантаження та досягати високих спортивних результатів; 

невідповідність вимогам сучасності та значне відставання від світових  
стандартів ресурсного забезпечення сфери фізичної культури і спорту, а саме: 
кадрового, фінансового, матеріально-технічного, інформаційного. 

Проблеми спорту вищих досягнень стримують утвердження позитивного 
іміджу регіону, держави на міжнародній арені та не сприяють патріотичному 
вихованню населення. 

Основні причини виникнення проблеми характеризуються такими 
чинниками:  

      обмежена рухова активність, нераціональне та незбалансоване 
харчування, фактори асоціальної поведінки у суспільстві;  

      недостатня кількість висококваліфікованих працівників фізичної 
культури та спорту при щорічному випуску з профільних вищих навчальних 
закладів достатньої кількості фахівців; 

   низький рівень розвитку спортивної інфраструктури, здатної 
задовольнити потреби населення у щоденній руховій активності відповідно до 
фізіологічних потреб, у тому числі – осіб з обмеженими фізичними 
можливостями; 

     невідповідність послуг, що надаються засобами фізичної культури і 
спорту за місцем проживання та роботи громадян, в місцях масового 
відпочинку населення, у тому числі  – в сільській місцевості, потребам 



населення та людям з обмеженими фізичними можливостями та/або 
інвалідністю;  

     відсутність економічної зацікавленості суб’єктів господарської 
діяльності у сприянні реалізації заходів щодо зниження професійної 
захворюваності та зміцнення здоров’я працівників; 

     низький рівень пропаганди у засобах масової інформації та просвіти   
населення щодо усвідомлення цінності здоров’я, відповідального ставлення  
батьків до виховання своїх дітей та несформованість ефективної системи 
стимулювання населення до збереження свого здоров’я;  

   недостатність бюджетного фінансування та матеріально-технічного 
забезпечення, неефективність залучення коштів з інших джерел, незначний 
обсяг інвестицій. 

Все це суттєво вплинуло на рівень інтелектуального, культурного, 
фізичного розвитку людей громади, призвело до безкультур’я, пияцтва, 

підвищення рівня злочинності, відсутності поваги до самих себе, старшого 
покоління та до середовища, що нас оточує. Ці проблеми потребують 
вирішення, за умов застосування програмного методу на основі розробки та 
реалізації Програми із залученням фінансових ресурсів органів місцевого 
самоврядування відповідно до сучасних потреб економічного і соціального 
розвитку громади. 

Стратегічною метою розвитку фізичного виховання, фізичної культури і 
спорту є створення необхідних умов для занять фізкультурно-оздоровчою і 
спортивною діяльністю сільського населення, які б відповідали вимогам Закону 
України „Про фізичну культуру і спорт ”.  

Актуальність Програми  полягає у створенні умов для сучасного 
формування здорового способу життя дітей та молоді, відповідального 
ставлення до свого здоров`я та здоров`я оточуючих, усвідомлення життєвої 
необхідності у здоровому способі життя, відродженні вікових національних 
традицій, піднятті рівня інтелекту, моральних і духовних якостей сільського 
населення, організації фізкультурно-оздоровчої, спортивно-масової роботи за 
місцем проживання, навчання та в місцях масового відпочинку жителів 
територіальної громади, реалізації державної політики відродження села.  

Проект Програми спрямований на задоволення подальших потреб всіх 
верств населення Софіївської ТГ:  

- дітей дошкільного віку; 
- школярів; 
- молоді;  
-людей з обмеженими можливостями; 
- жителів громади середнього та старшого віку. 

Впровадження  цієї Програми є однією з складових частин, які необхідно 
виконати для реального підвищення загального рівня життя населення 
Софіївської громади. 

 

 

 



 

                               Мета Програми 

 

Головною метою Програми є: 

-  створення умов для розвитку фізичної культури і спорту, 
забезпечення переорієнтації практичної діяльності галузі на розв'язання 
пріоритетної проблеми - зміцнення здоров'я населення засобами фізичного 
виховання, фізичної культури і спорту, розвитку видів спорту на базі 
ДЮСШ смт Софіївка та інших спортивних об’єктів Софіївської селищної 
ради; 

-  забезпечення вільного доступу до послуг з виховання фізичної 
культури і розвитку спорту; 

- створення умов для розвитку олімпійських та неолімпійських видів 
спорту, організації та проведення змагань; 

-  зміцнення матеріально-технічної бази спортивних об’єктів громади. 
 

 

Напрями реалізації завдань Програми: 
 

Формування нових підходів до фізичного виховання і спорту, 
виходячи з існуючих соціально-економічних реалій: 

визначення пріоритетів у діяльності органів влади щодо 
забезпечення здоров'я дітей, учнівської та студентської молоді, робітників, 
службовців та інших верств населення;  

впровадження ефективних форм, методів і засобів фізкультурно-

спортивної діяльності та видів спорту з урахуванням місцевих 
особливостей, традицій, економічних факторів, умов праці та вільного часу 
населення; 

забезпечення та збереження наявної матеріально-технічної бази, 
поліпшення умов її функціонування, визначення стратегічних напрямів 
подальшого розвитку; 

активно співпрацювати з вчителями фізкультури, директорами шкіл 
та дитячих садочків, які знаходяться на території громади в питаннях 
раціонального використання спортивних споруд, проведенні спортивних 
змагань і турнірів та виховання дітей; 

проведення навчально-тренувальних зборів з різних видів спорту; 
забезпечення фінансової підтримки для заохочення спортсменів до 

високих спортивних результатів на обласних, всеукраїнських, міжнародних 
змаганнях; 

залучення благодійної допомоги приватних підприємців та інших 
інвесторів для спільної реалізації Програми; 

брати  участь в різних конкурсах проектів програм ( обласних, 
державних, міжнародних ) розвитку органів місцевого самоврядування в 
сфері фізичної культури та спорту, співпрацювати з різними фондами; 



впровадження ефективних форм організації реабілітаційної та 
спортивної роботи із особами з обмеженими можливостями. 

 

Очікувані кінцеві результати виконання Програми. 
 

Основним результатом реалізації цього проекту  стане створення умов для 
спортивного та фізичного розвитку всіх верств  населення. Розбудова 
спортивних об’єктів та зміцнення  матеріально-технічної бази дасть можливість 
населенню територіальної громади організовано та в сучасних умовах 
займатися фізкультурою і спортом, сформувати переконання щодо необхідності 
ведення здорового  способу життя. Також будуть створені цивілізовані умови 
для соціальної адаптації та реабілітації  осіб з  вадами фізичного і розумового 
розвитку.  На базі спортивних об’єктів громади стане можливим проведення на 
високому організаційному рівні районних, обласних та регіональних змагань.  

Час, який проводитимуть мешканці громади на спортивних майданчиках, 
витіснить  з життя людей такі негативні явища, як алкоголізм, наркоманію, 
куріння, скоєння  різного виду правопорушень. Підростаюче покоління матиме 
можливість фізично розвиватися, організовано проводити свій вільний час, 
відмовитися від шкідливих  звичок. 

 

Фінансове забезпечення програми 

 

     Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 
місцевого бюджету  та  інших джерел, не заборонених законодавством. 

 

Механізм виконання програми 

 

Головним координатором виконання заходів Програми є виконавчий 
комітет  Софіївської  cелищної ради. 

Відповідальним за виконання заходів Програми визначені відділ культури, 
туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Софіївської селищної 
ради, ДЮСШ. 
За відсутності фінансування заходів програми, виконавець  вносить до  

Софіївської селищної ради  пропозиції про зміну термінів їх виконання або 
зняття з контролю. 

 

Секретар селищної   ради                                           Людмила НАЗАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

                                                                                                           


