Додаток
до рішення міської ради
від __________ №_____

ПРОГРАМА
« СПОРТ ДЛЯ ВСІХ В МІСТІ СОКАЛІ
НА 2017 рік»

І. Вступ
Програма розроблена на підставі Закони України:
- «Про фізичну культуру і спорт»;
- «Про реабілітацію інвалідів в Україні»;
Укази Президента України:
- «Про національний план дій щодо реалізації державної політики у сфері
фізичної культури і спорту» від 19.07.2006 № 667/2006,
- «Про пріоритети розвитку фізичної культури і спорту в Україні» від 21.07.2008
№ 640/2008;
Постанови Кабінету Міністрів України:
- «Про утворення центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» від
18.01.2003 № 49;
Постанова Верховної Ради України:
- «Про інформацію Кабінету Міністрів України щодо діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування з розвитку фізичної культури і спорту» від
17.11.2006 № 372-V;
Незважаючи на позитивні зміни у розвитку фізичної культури і спорту, показники
фізичного стану мешканців міста Сокаля залишаються на недостатньому рівні.
Досягнутий рівень розвитку фізичної культури і спорту не забезпечує оптимальної
рухової активності кожної людини впродовж усього життя, поліпшення стану здоров’я,
профілактики захворювань та фізичної реабілітації населення.
Недостатній рівень охвату населення оздоровчими послугами за місцем проживання
та в місцях масового відпочинку населення.
Особливе занепокоєння викликає стан здоров’я дітей та підлітків. Як і раніше,
значна їх кількість має суттєві відхилення у здоров’ї. Прогресують у підростаючого
покоління хронічні ревматичні хвороби серця, неврози, артрити, сколіози, ожиріння тощо.
Продовжується розповсюдження шкідливих звичок – алкоголізму, паління,
наркоманії.
Не відбулось підвищення масовості занять плаванням. Багато школярів взагалі не
вміють плавати.
На більшості підприємств, установ і організацій м. Сокаля спостерігається
недооцінка ролі фізичної культури і спорту у вирішенні важливих соціально – економічних
завдань, яка розглядається як елемент дозвілля. Фінансування фізкультурно-спортивної
роботи зведене до мінімуму.
Потрібне вдосконалення системи пропаганди фізичної культури і спорту серед
широких верств населення через засоби масової інформації та вуличної зовнішньої
реклами.
ІІ. Мета Програми
Метою програми є створення сприятливих умов для реалізації права громадян на
заняття фізичною культурою, задоволення потреб населення у фізкультурно-спортивних
послугах за місцем проживання та відпочинку. Пропаганди ведення здорового способу
життя та впровадження відповідних принципів та ідеалів.

ІІІ. Фінансування
Фінансування заходів здійснюється на рахунок коштів місцевого бюджету.
Головним розпорядником коштів є Виконавчий комітет Сокальської міської ради.
Загальна сума коштів призначених на реалізацію програми складає 97110 грн.
IУ. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
Основними завданнями Програми є:
- реалізація на місцевому рівні державної політики та програм з питань розвитку
фізичної культури;
- організація та проведення фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем
проживання та відпочинку населення в поєднанні масових та індивідуальних її форм;
- проведення на місцевому рівні просвітницької роботи з питань оздоровлення
населення засобами фізичної культури і спорту з метою формування у населення потреб
рухової активності;
- утримання та забезпечення належного функціонування фізкультурно-оздоровчих
і спортивних споруд за місцем проживання та відпочинку населення і створення умов для
занять фізичною культурою та спортом;
- організація та проведення місцевих конкурсів, показових виступів, фестивалів,
спортивних свят.
Виконання Програми дасть змогу:
- запровадити доступні, якісні та різноманітні форми спортивних та оздоровчих
послуг для різних груп населення;
- збільшити кількість населення, яке займається фізичною культурою і спортом під
час проведення активного дозвілля та забезпечити здоровий спосіб життя.
IУ. Організація управління та контролю
Відповідальним виконавцем Програми є КП «Сокальський центр фізичного здоров'я
населення «Спорт для всіх», який інформує Сокальську міську раду про хід її виконання.
Раз на рік відповідальний виконавець Програми надає Сокальській міській раді звіт
про виконання Програми.
Координація та контроль за ходом виконання Програми покладається на постійну
комісію міської ради з соціальних питань.
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ОБГРУНТУВАННЯ
до Програми " Спорт для всіх" в місті Сокалі на 2017 рік

Виконання Програми дозволить вирішити наступні питання:
Економічні:
- зменшення бюджетних витрат, пов'язаних з тимчасовою непрацездатністю,
лікування та перебування у стаціонарних закладах охорони здоров'я, з подальшим
спрямуванням вивільнених коштів на соціальні потреби;
- підвищення якості трудових ресурсів засобами фізичної культури і спорту,
посилення здатності працюючих адаптуватися до зростаючих вимог сучасного
виробництва.
Соціальні:
- запровадження доступних, якісних та різноманітних форм спортивних, оздоровчих
та реабілітаційних послуг для широких верств населення;
- створення сприятливих умов для реалізації права громадян на заняття фізичною
культурою і спортом, задоволення їх потреб в оздоровчих послугах за місцем проживання
та в місцях масового відпочинку населення;
- поліпшення умов для реалізації творчого потенціалу різних верств населення,
особливо молоді, спрямування їх на духовне та фізичне встановлення і самовдосконалення
засобами фізичної культури і спорту.
З цією метою передбачено кошти на фінансування даної Програми в сумі
171540 грн.
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ПАСПОРТ
до Програми " Спорт для всіх в місті Сокалі на 2017 рік"

1. Ініціатор розроблення Програми : Виконавчий комітет Сокальської міська рада .
2. Дата , номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про
розроблення Програми : рішення
сесії УІІ скликання Сокальської міської ради
від 27 січня 2017 року №
3. Розробник Програми : Виконавчий комітет Сокальської міської ради .
4. Відповідальні виконавці Програми : Виконавчий комітет Сокальської міської ради
.
5. Учасники Програми : Виконавчий комітет Сокальської міської ради .
6. Термін реалізації Програми : 27.01.2017 р. по 31.12 2017 р.
7. Перелік місцевих бюджетів , які беруть участь у виконанні Програми :
міський бюджет .
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів , необхідних для реалізації
Програми - 171540 грн.
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