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ПАСПОРТ 

 

Програми  розвитку фізичної культури і спорту Софіївської селищній ради 

 

на 2022-2025 роки  

 

Назва: Програма  розвитку фізичної культури і спорту Софіївської селищної 
ради на 2022-2025 роки   (далі – Програма) 
 

2. Підстава для розроблення: Закон України «Про фізичну культуру і спорт», 
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в 
Україні". 
 

3. Замовник: Софіївська селищна рада 

 

4.Розробник: відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету 
селищної ради. 

5. Відповідальні за виконання:  Відділ культури, туризму, молоді та спорту 
виконавчого комітету Софіївської селищної ради,  ДЮСШ. 

6. Співвиконавці програми: Інші відділи виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради, підприємства, установи та організації громади, громадські 
організації. 

7. Мета: Метою Програми є відведення провідної ролі фізичній культурі і спорту 
в громаді як важливому фактору здорового способу життя, профілактики 
захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для 
всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та 
духовної досконалості, виявлення резервних можливостей організму, 
формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу громади. 
 

7. Початок: 2022 рік, закінчення: 2025 рік. 
 

8. Загальні обсяги фінансування: Фінансування Програми здійснюється з 
селищного бюджету в межах бюджетних  призначень та з інших джерел, не 
заборонених законодавством. 

9. Загальні обсяги фінансування: 



Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування 

усього, тис. 
грн 

За роками виконання    

2022 2023 2024 2025  

  

Державний 
бюджет 

- - - -   
  

Обласний 
бюджет 

- - - -   
  

Місцевий 
бюджет 

3,035 820,0 735,0 740,0    740,0  
  

Інші джерела         

Усього 3,035 820,0 735,0 740,0 740,0    

 

10.Очікувані результати: Виконання Програми дасть можливість: 
збільшити  загальну  чисельність населення, залученого  до різних видів 
фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи; 

поліпшити  результати  виступу  спортивних команд та окремих спортсменів в 
змаганнях всіх рівнів ; 

сформувати систему підготовки резерву для спортивних команд громади, 
забезпечивши охоплення школярів заняття спортом; 

зменшити  кількість дітей, учнівської та студентської молоді, які віднесені за 
станом здоров’я до спеціальної медичної групи; 

покращення стану матеріально-технічної бази; 

якісний підбір кадрів відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня; 

11.Контроль за виконанням: Координація діяльності за виконанням Програми 
розвитку фізичної культури і спорту Софіївської селищної ради на 2022-2025 

роки  покладається на виконавчий комітет Софіїської селищної ради, відділ 
культури, туризму,  молоді та спорту виконавчого комітету селищної ради. 

Контроль здійснює  постійна комісія з питань фінансів, бюджету, 
планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва та постійна комісія з гуманітарни х питань. 
 

 

 

 

 
 


