
 
ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

(десята сесія восьмого скликання ) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

18 серпня 2021 року  
 
Про затвердження Програми 
«Розвиток фізичної культури і спорту 
у Лубенській територіальній громаді 
на 2022-2024 роки» 
 

З метою покращення стану розвитку фізичної культури та спорту 

Лубенської територіальної громади,  відповідно до Закону України  «Про 

фізичну культуру і спорт», Указу Президента України від 21 липня 2008 
року № 640/2008 «Про пріоритети розвитку фізичної культури і спорту 

України», Обласної Програми «Розвиток фізичної культури і спорту на 2021-
2024 рр.»  затвердженої рішенням Полтавської обласної ради від 29.12.2020 

року № 44, та керуючись ст. 26 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні»  
 

міська рада в и р і ш и л а : 
 

1. Затвердити Програму «Розвиток фізичної культури і спорту у 

Лубенській територіальній громаді на 2022-2024 роки» (додається). 
 
2. Організацію виконання цього рішення покласти на сектор з питань 

фізичної культури та спорту відділ сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету 

Лубенської міської ради ( завідувач Тузов І.В.). 
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Харченко І.В., постійну депутатську комісію з соціальної та 

гуманітарної політики, освіти та науки та постійну депутатську комісію з 

питань планування бюджету та фінансів. 
 
  
 
 
Лубенський міський голова                                           Олександр ГРИЦАЄНКО 
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                                                                  2021 р. 



 

         1. Паспорт  

 Програми «Розвиток фізичної культури і спорту  у Лубенській 

територіальній громаді на 2022-2024 роки». 

1.  Назва Програми  Програма «Розвиток фізичної культури і спорту у 

Лубенській територіальній громаді на 2022 – 2024 роки»  
2.  Ініціатор 

розроблення 
Програми  

Сектор з питань фізичної культури і спорту відділу сім’ї, 
молоді та спорту виконавчого комітету Лубенської міської 
ради.  

3.  Нормативно- 
правова основа 

Програми  

Конституція України, Законом України «Про фізичну 
культуру і спорт», Указом Президента України від 21 
липня 2008 року № 640/2008 «Про пріоритети розвитку 

фізичної культури і спорту України», Обласної Програми 

«Розвиток фізичної культури і спорту на 2021 – 2024 рр.»  
4.  Розробник 

Програми 
Сектор з питань фізичної культури і спорту відділу сім’ї, 
молоді та спорту виконавчого комітету Лубенської міської 
ради. 

5.  Головний 

розпорядник 

бюджетних коштів  

Виконавчий комітет Лубенської міської ради 

6.  Співрозробники 

Програми, 

партнери по 

виконанню  

Управління освіти, громадські організації фізкультурно-
спортивної спрямованості Лубенської територіальної 

громади 

 
7.  Відповідальний 

виконавець 

Програми  

Сектор з питань фізичної культури і спорту відділу сім’ї, 

молоді та спорту виконавчого комітету Лубенської міської 

ради. 
8.  Термін реалізації  2022 – 2024 роки  
9.  Джерела 

фінансування  
Бюджет Лубенської міської територіальної громади, кошти, 

залучені з інших джерел, не заборонених законодавством.  
 

2. Визначення проблеми, на вирішення якої направлена Програма 

Програма розроблена сектором з питань фізичної культури і спорту 

відділу сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Лубенської міської 

ради відповідно до чинного законодавства України і враховує основні 
вимоги Закону України „Про фізичну культуру і спорт”. 

Відповідальним виконавцем є сектором з питань фізичної культури і 

спорту відділу сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Лубенської 

міської ради. 
 
 

http://zakon.rada.gov.ua/go/3808-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/3808-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/3808-12


   3. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
 
Дана Програма спрямована на розв’язання проблем розвитку 

фізичної культури і спорту: 
- фізичне виховання і масовий спорт є важливою складовою процесу 

повноцінного розвитку людини та її виховання, дієвим засобом 

профілактики захворювань, підготовки до високої продуктової праці, 

організації змістовного дозвілля. 
В Україні склалася негативна ситуація у сфері фізичної культури і 

спорту. Незначна кількість населення залучена до занять фізичною 

культурою і спортом. Крім того, за показником здоров’я населення – 
середньою очікуваною тривалістю життя людини Україна займає одне з 

останніх місць в Європі. 
Фізична культура є важливим засобом гармонійного розвитку 

людини, формування і вдосконалення функціональних можливостей 
організму. Вона також є головним чинником фізичного здоров’я людини. 
Низький рівень оздоровчої рухової активності населення стримує 
формування здорового  способу життя, від якого на 60 % залежить стан 
здоров’я людини. 

4. Мета Програми 

Мета програми – удосконалення форм залучення різних груп 

населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і 
спортом, розвиток масового спорту, спорту вищих досягнень, поліпшення 
стану здоров’я всіх верств населення. 

Прийняття Програми сприятиме: 
        - реалізації політики держави  та подальшого розвитку фізичної 

культури і спорту у громаді;  
- створенню нових та діяльності  фізкультурно-спортивних клубів 

на території громади; 
- підтримці діяльності  дитячо-юнацької спортивної школи, що 

дасть можливість підвищувати майстерність вихованців; 
- пропаганді здорового способу життя, залучення більшої кількості 

дітей та дорослого населення громади до занять фізичною культурою і 

спортом, проведення активного та змістовного дозвілля 
          -  реалізація політики держави у сфері фізичної  культури і спорту 
на   території громади; 
           -  розвитку фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової   роботи 

серед різних верств населення, розвиток Олімпійського, 

параолімпійського, дефлімпійського та неолімпійського спорту. 
 

5. Очікувані показники успішності Програми 
 

Виконання заходів, передбачених Програмою розвитку фізичної 

культури і спорту на 2022–2024 роки, дозволить: 



- збільшення загальної чисельності   громадян, залучених до різних 
видів фізкультурно-оздоровчих та спортивних діяльності; 

- проведення відбору спортсменів, які мають високий рівень 

підготовленості та здатні під час проведення спортивних заходів для 

подальшого залучення їх до участі у обласних та Всеукраїнських 

змаганнях;  
- забезпечення функціонування та удосконалення мережі 

організацій і  закладів фізичної культури; 
- залучення більшої кількості населення до занять фізичною 

культурою та     більшої кількості дітей до занять в ДЮСШ; 
- проведення навчально-тренувальних зборів та спортивних заходів  

 
5.  Напрями діяльності Програми, заходи та строки її виконання  

  
1.  Фізичне  виховання  у  закладах  загальноосвітньої  та  спеціально-

технічної   освіти 
 

 1.1  Забезпечити в установленому порядку атестацію вчителів, 

викладачів з фізичного виховання та тренерів-викладачів з видів спорту. 
 
 Постійно, протягом            Управління освіти, сектор з питань  
             2022-24 рр.                                   фізичної культури і спорту 
 
 1.2 Надавати підтримку учнівським і студентським радам 

фізкультурно-спортивної спрямованості для здійснення заходів з розвитку 

фізичної культури та спорту у навчальних закладах. 
 
 Протягом                            Відділ сім’ї, молоді та спорту, управління 
         2022-24 рр.                          освіти  
                                                                         
 1.3   Проведення в навчальних закладах багатоступеневих спортивно-
масових змагань та міської спартакіади серед школярів. 
 
 Щорічно                              Управління освіти, ради колективів 
                                                      фізичної культури навчальних закладів 
                                                                       

 
2.  Спортивно масова робота  за місцем проживання громадян 

та у місцях масового відпочинку населення 
 

 2.1  Здійснювати заходи щодо облаштування спортивних майданчиків 

та простих спортивних споруд в рамках Всеукраїнського місячника «Спорт 

для всіх – спільна турбота». 
 

       Щорічно                                Сектор з питань фізичної культури і спорту, 
                                                     управління освіти, ЛК ЖЕУ,  
                                                     ради мікрорайонів 
                                                                  



  2.2  Забезпечити проведення спортивних свят, спартакіад, змагань 

присвячених визначним датам та державним святам. 
  
        Протягом Сектор з питань фізичної культури і  спорту 
       2022-24 рр.         виконавчого  комітету Лубенської міської  
                                                     ради,  фізкультурно-спортивні товариства, 
            громадські організації  
 

 
3.  Виробнича фізична культура та масовий спорт 

за місцем проживання 
       
          3.1    Забезпечити щорічне проведення чемпіонатів та спартакіад серед 

команд колективів фізичної культури підприємств, установ та організацій 

міста. 
 Щорічно                            Сектор з питань фізичної культури і спорту 
                                                    міська рада фізкультурно-спортивного 
                                                    товариства  «Україна»                                                          
 
  3.3  Участь  команд у змаганнях серед ветеранів та міжгалузевих 

спартакіадах. 
          Щорічно                              Сектор з питань фізичної культури і спорту, 

громадські організації 
 

4.  Фізкультурно – оздоровча  та  реабілітаційна  
робота серед осіб з інвалідідністю усіх нозологій 

 
 

 4.1  Сприяти наданню вільного доступу, або на пільгових умовах, 

спортивних споруд незалежно від форм власності для фізкультурно – 
оздоровчої та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідів.  
 
 Постійно                             Сектор з питань фізичної культури і спорту 
                           
 4.2   Сприяти участі спортсменів – інвалідів усіх нозологій у змаганнях  

різних рівнів. 
 

Щорічно                               Сектор з питань фізичної культури і спорту 
                                                        

5.   Розвиток олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських 
та неолімпійських видів спорту 

 
 5.1  Сприяти діяльності дитячо – юнацької спортивної школи та її 

відділень. Клубу спортивного орієнтування та туризму «Валтекс». 
 Постійно                           Сектор з питань фізичної культури і спорту 
          управління освіти 
                                                                        



 5.2     Сприяти діяльності існуючих та створенню нових спортивних 

клубів та федерацій з різних видів спорту. 
 
           Постійно                           Сектор з питань фізичної культури і спорту 
                                                     громадські організації, спортивні клуби та  
                                                     федерації з видів спорту             
                                                          

 5.3  Організація та проведення навчально-тренувальних зборів та 

змагань з різних видів спорту для відбору та формування збірних команд 

міста, для участі у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських 

видів спорту. 
 
 Протягом року                  Сектор з питань фізичної культури і спорту 
             2022-24 рр.                       громадські організації та клуби, федерації з   
                                                     видів спорту     

 5.4  Організація та проведення навчально-тренувальних зборів та 

змагань з різних видів спорту для відбору та формування збірних команд 

міста, для участі у обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських 

видів спорту. 
 
 Протягом  року                 Сектор з питань фізичної культури і спорту 
             2022-24 рр.                     громадські організації та клуби, федерації з   
                                                     видів спорту     
  

5.5  Організація та проведення навчально-тренувальних зборів та 

змагань з різних видів спорту для відбору та формування збірних команд 

міста, для участі у обласних та всеукраїнських змаганнях серед спортсменів з 

вадами різних нозологій. 
 
 Щорічно                           Сектор з питань фізичної культури і спорту 
                                                    громадські організації та клуби, федерації з   
                                                    видів спорту       
  
                            6.  Матеріально – технічне забезпечення Програми 

 
 6.1  Всебічна підтримка діяльності існуючих спортивних споруд. 
 
         Постійно                              Сектор з питань фізичної культури і спорту 
 
 

6.2 Не допущення закриття та перепрофілювання фізкультурно-
оздоровчих і спортивних споруд та використання їх не за призначенням. 
 
 Постійно                                Сектор з питань фізичної культури і спорту 
 
 6.3   Розробка та затвердження календарного плану спортивно – 
масових заходів відповідно до «Єдиного календарного плану спортивно-



оздоровчих та спортивних заходів» управління з питань фізичної культури і 

спорту Полтавської облдержадміністрації. 
 

Щороку                                Сектор з питань фізичної культури і спорту     
 
 6.4   Здійснення контролю за ефективністю використання спортивних 

споруд незалежно від форм власності. 
 
  Постійно                              Сектор з питань фізичної культури і спорту 
                    

7.   Фінансове  забезпечення Програми 
 

 7.1   Забезпечення фінансування заходів Програми у межах коштів 

передбачених бюджетом на реалізацію Програми. 
  
    Щорічно                            Сектор з питань фізичної культури і спорту 
                
 7.2  Фінансування організаційно – господарських витрат для 

підготовки, організації та проведення фізкультурних та спортивно-масових  

заходів, участі спортсменів міста та міських команд у змаганнях різних 

рівнів. Поведення навчально-тренувальних зборів з різних видів спорту 
 
   Щорічно                             Сектор з питань фізичної культури і спорту 
                                                                            

 
8.   Інформаційне забезпечення Програми 

 
 8.1.  Забезпечити висвітлення участі спортсменів, та міських команд  у 

змаганнях. Пропагувати через засоби масової інформації розвиток 

фізкультурно – спортивного руху.  
 
    Постійно, протягом                   Сектор з питань фізичної культури і спорту, 
          2022-24 рр.                        ЗМІ 
 
                                                                        
 8.2  Продовжити інформування населення у засобах масової інформації 

про позитивний вплив на людтну оптимальної рухової активності, шляхом 

реклами масового спорту,  як важливого чинника здорового життя. 
 
    Постійно, протягом                   Сектор з питань фізичної культури і спорту 
           2022-24 рр.                        ЗМІ 
 
 
Секретар Лубенської  
міської ради                                                                Маргарита КОМАРОВА 
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