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Заходи до Програми розвитку фізичної культури і спорту  
Софіївської селищної  ради на 2022-2025 роки 

 
№ 
з/п 

Зміст заходів програми Відповідальні 
за ви                                                                  
конання           

Строки 
виконання 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), 
тис.грн., у тому числі 
 

Очікуваний 
результат 

Джерела 
фінансування 

Всього 2022 2023 2024 2025 
 
 
 

1                 2        3    4        5     6  7   8  9 10       11 

1. Ремонт об’єктів фізкультурно- 
спортивного призначення 

            
Виконавчий 
комітет 
селищної 
ради 
ДЮСШ                                                  

2022-2025 
роки 

Загальний 
обсяг, у т.ч. 

400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Створення 
сприятливих 
умов для 
фізичного 
розвитку та  
здорового 
способу життя 
мешканців 
громади 

Обласний 
бюджет 

- - - - - 

Місцевий 
бюджет 

400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Інші джерела - - - - - 

2 Облаштування  
багатофункціональних 
спортивних 
майданчиків та стадіону 

Виконавчий 
комітет 
селищної 
ради 
ДЮСШ                                                  

2022-2025 
роки 

 
Загальний 
обсяг, у т.ч. 

900,0 300,0 200,0 200,0 200,0 Створення 
сприятливих 
умов для 
фізичного 
розвитку та  
здорового 
способу життя 
мешканців 
громади 

Обласний 
бюджет 

- - - - - 

Місцевий 
бюджет 

900,0 300,0 200,0 200,0 200,0         

Інші джерела       -         - - - - 

3. 
 

Забезпечення обладнанням та 
інвентарем спортивних 

 2022-2025 
роки 

Загальний 
обсяг, у т. ч. 

400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Створення 
сприятливих 



 
 

об’єктів                                                Виконавчий 
комітет 
селищної 
ради 
ДЮСШ                                                  

2022-2025 
роки 

Обласний 
бюджет 

- - - - - умов для 
фізичного 
розвитку та  
здорового 
способу життя 
мешканців 
громади 

Місцевий 
бюджет 

400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Інші джерела - - - - - 

4. Відкриття спортивних гуртків, 
секцій  

Виконавчий 
комітет 
селищної 
ради 
ДЮСШ                                                  

2022-2025 
роки 

Загальний 
обсяг, у т.ч. 

390,0 90,0 100,0 100,0 100,0 Створення 
сприятливих 
умов для 
фізичного 
розвитку та  
здорового 
способу життя 
мешканців 
громади 

Обласний 
бюджет 

- - - - - 

Місцевий 
бюджет 

390,0 90,0 100,0 100,0 100,0 

Інші джерела - - - - - 

5. Призначення грошової 
винагороди за високіспортивні 
досягнення кращим 
спортсменам та їх тренерам 
 

Виконавчий 
комітет 
селищної 
ради 
ДЮСШ                                                  

2022-2025 
роки 

Загальний 
обсяг, у т.ч. 

 
40,0 

 
10,0 

 
10,0 

 
10,0 

 
10,0 

Заохочення 
жителів громади 
до спортивного 
руху у громаді  

Обласний 
бюджет 

- - - - - 

Місцевий 
бюджет 

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Інші джерела      

6. Надання фінансової підтримки 
спортивнимкомандам та окремим 
спортсменам на здійснення 
витрат, пов’язаних із участю у 
змаганнях на рівні 
територіальної громади, району, 

Виконавчий 
комітет 
селищної 
ради 
ДЮСШ                                                  

2022-2025 
роки 

Загальний 
обсяг, у т. ч. 

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Заохочення 
жителів громади 
до спортивного 
руху у громаді  

Обласний 
бюджет 

- - - - - 

Місцевий 
бюджет 

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 



області (проїзд, харчування, 
житло). 
 

Інші джерела - - - - -  

7. 
 
 
 
 

Opraнізація та проведення 
масових спортивних заходів, у 
тому числі серед посадових осіб 
органів місцевого 
самоврядування, депутатів рад  
та працівників закладів громади 
 

 
Виконавчий 
комітет 
селищної 
ради 
ДЮСШ 
 
 
 
 

 
 
2022-2025 
роки 
 
 

Загальний 
обсяг, у т.ч. 

105,0 20,0 25,0 30,0 30,0 Заохочення 
жителів громади 
до спортивного 
руху у громаді  

Обласний 
бюджет 

- - - - - 

Місцевий 
бюджет 

105,0 20,0 25,0 30,0 30,0 

8. Проведення оглядів-конкурсів на 
визначення кращої організації 
фізкультурно-оздоровчої та 
спортивно-масової роботи серед 
суб`єктів господарювання 

Виконавчий 
комітет 
селищної 
ради 
ДЮСШ 
 
 

 

2022-2025 
роки 

Загальний 
обсяг, у т.ч. 

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Залучення 
працюючих осіб 
підприємств, 
установ та 
організацій 
різних форм 
власності до 
занять фізичною 
культурою і 
спортом 

Обласний 
бюджет 

- - - - - 

Місцевий 
бюджет 

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Інші джерела - - - - - 

9. Придбання  спортивної форми та 
екіпіровки для 
забезпеченняспортсменів і 
команд громади 

Виконавчий 
комітет 
селищної 
ради 
ДЮСШ 
 
 

2022-2025 
роки 

Загальний 
обсяг, у т.ч. 

400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Покращення 
надання  

Обласний 
бюджет 

- - - - - 

Місцевий 
бюджет 

400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Інші джерела 

- - - - - 

10. Виготовлення (придбання), 
використання та 
розповсюдження поліграфічної 
продукції, наочної агітації, 
соціальної реклами (бігборди, 
афіші, інформаційні листівки, 

Виконавчий 
комітет 
селищної 
ради 
ДЮСШ 
 

 
2022-2025 
роки 
 
 
 

Загальний 
обсяг, у т.ч. 

80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Популяризація 
спортивного 
руху у громаді Обласний 

бюджет 
- - - - - 

Місцевий 
бюджет 

80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 



буклети, плакати та інше) для 
інформування населення про 
фізкультурно-спортивні заходи 
та пропагування здорового 
способу життя 

  
 

Інші джерела - - - - - 

11. Придбання (виготовлення) 
нагородної атрибутики, 
призівдляпроведення і 
нагородженняучасниківзмагань, 
спортивно – маовихзаходів і свят 

Виконавчий 
комітет 
селищної 
ради 
ДЮСШ 
 
 

2022-2025 
роки 

Загальний 
обсяг, у т.ч. 

80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Заохочення 
жителів громади 
до спортивного 
руху у громаді  

Обласний 
бюджет 

- - - - - 

Місцевий 
бюджет 

80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

      
 Всього:    3,035 820,0 735,0 740,0 740,0  

 

 

 

Начальник  відділу культури, туризму, молоді та спорту 

виконавчого комітету селищної ради                                                                    Галина ІСАЄВА 


