Додаток
до розпорядження керівника
Слов’янської міської військовоцивільної адміністрації
________.2021 № _______

ПРОГРАМА
РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ В
СЛОВ’ЯНСЬКІЙ МІСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ
НА 2022 – 2024 РОКИ

1. Паспорт програми розвитку фізичної культури та спорту
в Слов’янській міській територіальній громаді на 2022 – 2024 роки
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Ініціатор
розроблення
Програми

Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту
Слов'янської міської ВЦА
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Дата, номер і назва
розпорядчого
документа про
розроблення
Програми

-

3

Головний розробник
Програми

Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту
Слов'янської міської ВЦА
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Співрозробники
Програми
Відповідальний
виконавець
Програми
Співвиконавці
(учасники) Програми

-

5

6

7

Термін реалізації
Програми

8

Мета Програми

Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для
реалізації Програми
(тис.грн.)
9.1. В тому числі
(тис.грн.):
- коштів міського
бюджету:
- коштів обласного
бюджету:
- коштів державного
бюджету:
- кошти інших
джерел:

Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту
Слов’янської міської ВЦА
Структурні підрозділи Слов'янської міської ВЦА, підзвітні
комунальні установи, підприємства та заклади, громадські
об’єднання
2022-2024 роки
Створення сприятливих умов для розвитку фізичної
культури та спорту на території Слов’янської міської
територіальної громади
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Очікувані
результати
виконання Програми

207449,8

2022 рік

2023 рік

2024 рік

40297,5

(тис. грн.)
37725,0

45210,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

82267,3

975,0

975,0

запровадження доступних, якісних та різноманітних
форм оздоровчих та спортивних послуг для різних груп
населення;
2

збільшення кількості населення, яке регулярно
використовує засоби фізичної культури і спорту для
проведення активного дозвілля та забезпечення здорового
способу життя;
створення умов для розвитку резервного спорту та
поповнення основного складу національних збірних команд;
збільшення кількості дітей та молоді залучених до
занять у ДЮСШ міста до 15% від загальної кількості
відповідного віку;
підтримка існуючих спортивних об’єктів і споруд у
належному стані, будівництво об’єктів.
-

Ключові показники
ефективності

- 500 фізкультурно-оздоровчих масових (проведено в місті
або взято участь в регіональних, обласних, всеукраїнських,
міжнародних заходах);
- 130 осіб із числа провідних і перспективних спортсменів
отримали стипендії Слов’янської міської територіальної
громади;
- 125 спортсменів та тренерів отримали одноразові
винагороди за досягнення високих спортивних результатів;
- 5 комунальних закладів спортивного профілю продовжили
функціонування на території громади;
- виготовлено 5000 інформаційних матеріалів (афіші,
буклети, білборди).
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2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
Розробка Програми розвитку фізичної культури та спорту в Слов’янській
міській територіальній громаді на 2022-2024 роки (далі – Програма) зумовлена
необхідністю вирішення проблемних питань галузі «Фізична культура та
спорт» в громаді та розроблена відповідно до Законів України «Про фізичну
культуру і спорт», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про військовоцивільні адміністрації», постанови Верховної Ради України «Про забезпечення
сталого розвитку сфери фізичної культури і спорту в Україні в умовах
децентралізації влади» від 19.10.2016 № 1695-VIII та інших нормативноправових актів України з питань фізичної культури і спорту.
Реалізація міської програми розвитку фізичної культури та спорту в м.
Слов’янськ «Спорт. Здоров'я. Майбутнє.» в 2017-2021 роках сприяла певному
позитивному розвитку сфери фізичної культури та спорту в місті. Зокрема,
закладено прогресивні тенденції по зміцненню матеріально-технічної бази
дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортивних споруд міської комунальної
власності; провідні та перспективні спортсмени міста отримували гідну
підтримку за рахунок бюджету для участі в обласних, Всеукраїнських та
міжнародних змаганнях
Для прикладу:
В громаді працюють дві дитячо-юнацькі спортивні школи: КПНЗ «Міська
КДЮСШ» та КЗ «ДЮСШ м. Слов’янська», в яких працюють 59 осіб, з них 34 тренери-викладачі, та займаються 835 учнів.
Функціонують комунальні заклади спортивного профілю:
- «Фізкультурно-оздоровчий комплекс м. Слов’янська», в якому працює
30 осіб (31 штатна одиниця). В середньому, за рік, відвідування плавального
басейну становить понад 32 тисячі відвідувань.
- Комунальний заклад «Спортивний клуб за місцем проживання»
«Культурно-спортивний центр» - стадіон ім. Ю.П. Скиданова, в якому працює
15 осіб (12,5 штатних одиниць). При комунальному закладі створена футбольна
команда «Слов’янськ», яка бере участь у кубкових іграх, та чемпіонаті
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Донецької області з футболу.
- Комунальний заклад «Слов’янський міський центр фізичного здоров’я
населення «Спорт для всіх», в якому працює 11 осіб (8,75 штатних одиниць).
Спеціалісти комунального закладу долучаються до роботи із залучення
громадян до занять фізичною культурою та спортом за місцем проживання та у
місцях масового відпочинку населення.
Також у місті функціонує обласна спеціалізована дитячо-юнацька
спортивна школа

олімпійського резерву з кінного спорту, сучасного

п’ятиборства та триатлону – фінансується за рахунок обласного бюджету, в
якій займаються 219 учнів та працюють 13 тренерів.
Крім того на території громади працюють 32 тренери обласних
спортивних організацій та ДЮСШ, які утримуються за рахунок обласного
бюджету, але провадять роботу з дітьми та молоддю Слов’янська. Загалом
охоплено 576 дітей.
За час реалізації міської програми розвитку фізичної культури та спорту
в м. Слов’янськ «Спорт. Здоров'я. Майбутнє.» в 2017-2021 роках в місті
відремонтовані та реконструйовані існуючи об’єкти та збудовані нові.
У залі боротьби КПНЗ «Міська КДЮСШ» проведено капітальний ремонт
(заміна даху, ремонт системи опалення, стяжка підлоги, тощо) та встановлено
систему пожежної сигналізації (2017 рік - 403,1 тис. грн. за рахунок міського
бюджету).
У плавальному басейні фізкультурно-оздоровчого комплексу проведено
заміну накопичувальних баків для якісного фільтрування води (2017 рік – 100,0
тис. грн. за рахунок міського бюджету).
Встановлено системи протипожежної безпеки у будівлях комунальних
закладів (2020 рік, за рахунок міського бюджету):
- КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа м. Слов’янська», вул. Банківська,
70. Вартість робіт - 45,4 тис. грн.;
- КЗ

«Фізкультурно-оздоровчий комплекс

м.

Слов’янська»,

вул.

Короленка, 2. Вартість робіт - 94,4 тис. грн.;
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- КЗ «Слов’янський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт
для всіх», вул. Торська,4. Вартість робіт - 41,9 тис. грн.
Збудовано 4 футбольних майданчика зі штучним покриттям 42х22 м.
(2017 -2019 роки – 1896,8 тис. грн. за рахунок міського бюджету; 2490,6 тис.
грн. за рахунок обласного бюджету; 1558,8 тис. грн. за рахунок державного
бюджету).
Реконструйовано 1 футбольний майданчик зі штучним покриттям 42х22
м. (2019 рік - 750,0 тис. грн. за рахунок міського бюджету; 699,1 тис. грн. за
рахунок державного бюджету).
Збудовано 12 майданчиків з антивандальним тренажерним обладнанням
(2017 - 331,1 тис. грн. за рахунок міського бюджету; 718,5 тис. грн. за рахунок
обласного бюджету).
Встановлено 3 спортивних майданчика в рамках реалізації державної
програми «Активні парки – локації здорової України» (2021 рік – 228,2 тис. грн.
за рахунок міського бюджету).
Збудовано

(в

процесі

станом

на

листопад

2021

року)
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мультифункціональних спортивних майданчиків в рамках державної програми
«Здорова Україна» (2021 рік – 582,0 тис. грн. за рахунок міського бюджету;
582,0 тис. грн. за рахунок обласного бюджету; 4637,0 тис. грн. за рахунок
державного бюджету).
Реалізовані масштабні інфраструктурні проєкти у сфері фізичної
культури та спорту:
- «Реконструкція стадіону КПНЗ «Міська КДЮСШ» (перша черга), за
адресою: м. Слов'янськ, вул. Григорія Данилевського, 114б». (2018-2020 роки,
загальна вартість проекту складає 10555,5 тис. грн., із них 9499,0 тис. грн. –
кошти державного бюджету, 1055,0 тис. грн. – кошти міського бюджету);
- «Реконструкція системи з дезінфекції води в басейні ємністю 800 м 3 без
застосування хлору за адресою м. Слов’янськ, вул. Короленка, 2». (2018 рік загальна вартість проекту складає 2382 тис. грн., із них 2143,9 тис. грн. – кошти
державного бюджету; 238,2 тис. грн. – кошти міського бюджету);
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- «Пристрій ліфта для маломобільних груп населення» - встановлення
ліфта-підйомника для людей з інвалідністю у будівлі плавального басейну.
(2018-2020 роки, загальна вартість проекту – 1121,1 тис. грн. – кошти цільової
субвенції обласного бюджету);
- І черга реконструкції стадіону імені Юрія Скиданова комунального
закладу «Спортивний клуб за місцем проживання «Культурно-спортивний
центр», розташованого по вул.Світлодарська,45, м. Слов'янськ, Донецької
області (2020 рік - загальна вартість проекту 35407,2 тис. грн, у тому числі:
кошти державного бюджету – 31861,5 тис. грн., кошти міського бюджету –
3545,7 тис. грн.).
Герою України, багаторазовому паралімпійському чемпіону з плавання
Смирнову Віктору Сергійовичу здійснено адресну виплату для придбання
житла. (2019 рік - Загальна вартість виділена на придбання житла - 580,3 тис.
грн., у тому числі: з міського бюджету виділено – 291,1 тис. грн., з обласного –
289,2 тис. грн.).
Протягом 2017 – 2021 років виділялись кошти міського бюджету на
проведення міських спортивних заходів та участь слов’янських спортсменів у
обласних, Всеукраїнських та міжнародних змаганнях:
Фінансування заходів (тис. грн.)
Рік

2017

2018

2019

2020

2021

План

400,0

515,0

550,0

800,0

950,0

Факт

308,0

406,7

411,4

414,1

411,2

(9 місяців)

Проводилась певна кількість спортивних та спортивно-масових заходів:
Кількість заходів (одиниць)
Рік

2017

2018

2019

2020

170

185

187

75*

*
більшість заходів
протиепідемічних обмежень.

було

скасовано

із-за

2021

(9 місяців)

136

карантинних

та
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Протягом звітного періоду спортсменам Слов’янська присвоювались
спортивні розряди та звання:
Кількість заходів (одиниць)
Рік

2017

2018

2019

2020

90

175

132

362

143

І спортивний розряд

52

46

44

22

21

Кандидат

56

65

55

29

34

11

7

8

3

4

Масові спортивні розряди

2021

(9 місяців)

(ІІ-ІІІ)

у майстри спорту
Майстер спорту України

Виплачувалась стипендія міської ради провідним та перспективним
спортсменам:
Стипендія міської ради
Рік

2017

2018

2019

2020

2021

Кількість стипендіатів

28

30

41

32

49

Сума виплат (тис. грн.)

207,4

263,2

400,0

377,1

457,6

Виплачувалась винагорода міської ради спортсменам та їх тренерам за
досягнення високих спортивних результатів:
Винагорода міської ради спортсменам та їх тренерам
за досягнення високих спортивних результатів
Рік

2017

2018

2019

2020

2021

Кількість отримувачів

---

---

34

---

18

Сума виплат (тис. грн.)

---

---

132,8

---

250,9
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Здійснювалось виділення коштів для придбання спортивної форми,
спортивного інвентарю та обладнання для комунальних закладів міста:
Кошти на придбання спортивної форми, інвентарю та обладнання
Рік

2017

2018

2019

2020

Сума (тис. грн.)

156,0

600,0

120,0

---

2021

Проте, попри певні досягнення у розбудові спортивної інфраструктури та
певній фінансовій підтримці спортивного руху в місті спостерігається все ж
таки низький рівень рухової активності населення, який стримує формування
здорового способу життя, особливо серед дітей та молоді.
За останні роки хоча і зменшився відсоток учнівської і студентської
молоді, яка не відвідує заняття з фізичної культури в начальних закладах з
причини віднесення дитини за станом здоров’я до спеціальної медичної групи,
проте продовжує бути понад 10%, що є досить великим показником.
Аналітичні дані щодо кількості учнівської і студентської молоді,
яка відвідує / не відвідує заняття з фізичної культури
Навчаються
на закладах
освіти (ДНЗ,
ЗОШ,
профтехосвіт
а, ВУЗ) *
Відвідують
заняття
з
фізичної
культури

2017

2018

2019

2020

2021

18819

21536

22179

20985

Дані відсутні

%
до
дітей
які
навчают
ься

14030
Не
відвідують
заняття
з
фізичної
культури

74,6

% до
дітей
які
навча
ються

18921

%
до
дітей
які
навчают
ься

4789

25,4

87,9

% до
дітей
які
навча
ються

19328

% до
дітей
які
навча
ються

2615

12,1

87,1

% до
дітей
які
навчаю
ться

18250

% до
дітей
які
навча
ються

2851

12,9

87,0
% до
дітей
які
навчаю
ться

2735

%
до
дітей які
навчают
ься

**

**

%
до
дітей
віком 618 років

13,0
**

**

9

* Учні/студенти денної та заочної форми навчання. Дані складені згідно
річних звітів статистичної звітності за 2017-2020 роки, наданою навчальними
закладами за Формою № 2-ФК.
** Дані за рік відсутні. Форма складання річного звіту статистичної
звітності за 2021 рік за Формою № 2-ФК - січень 2022 року.
Дуже гостро відчувається проблема залучення дітей від 6 до 18 років до
занять спортом в ДЮСШ та спортивні гуртки, клуби, секції, тощо.
Так, згідно статистичної звітності Форма № 2-ФК до занять спортом
залучено менше 30% від загальної кількості дітей віком від 6 до 18 років, які
постійно проживають на території Слов’янської міської ради (згідно інформації
Головного управління статистикиу Донецькій області станом на 01.01.2021
року http://donetskstat.gov.ua/ ), що є досить низьким показником.
Для довідки приведено аналітичні дані щодо кількості дітей, які охоплені
заняттями у ДЮСШ, спортивних групах та секціях відповідно до загальної
кількості дітей в м. Слов’янськ.

10

Аналітичні дані щодо кількості дітей, які охоплені заняттями у ДЮСШ,
спортивних групах та секціях відповідно до загальної кількості дітей
2017

2018

2019

2020

2021

Кількість дітей
віком від 6 до
18 років

Станом на
01.01.2018
13005

Станом на
01.01.2019
13022

Станом на
01.01.2020
13367

Станом на
01.01.2021
13654

Дані відсутні

Кількість
дітей,
які
навчаються в
ЗОШ міста

Станом на
01.09.2017

Станом на
01.09.2018

Станом на
01.09.2019

Станом на
01.09.2020

Станом на
01.09.2021

10793

10931

11306

11486

11651

%
до
дітей
віком 618 років

%
до
дітей
віком 618 років

%
до
дітей
віком 618 років

%
до
дітей
віком 618 років

%
до
дітей
віком 618 років

Кількість
дітей,
які
відвідують
ДЮСШ

1266

9,7

1344

10,3

1693

12,7

1477

10,8

*

*

Кількість
дітей,
які
відвідують
спортивні
клуби, гуртки

1903

14,6

1897

14,6

1668

12,5

1735

12,7

*

*

Всього
охоплено дітей
заняттями
спортом

3169

24,4

3241

24,9

3361

25,1

3212

23,5

*

*

* Дані за рік відсутні. Форма складання річного звіту статистичної

звітності за 2021 рік за Формою № 2-ФК - січень 2022 року.
В аналітиці не врахована кількість дітей в смт. Билбасівка, селищах
Мирне та Андріївка, які увійшли до складу Слов’янської міської територіальної
громади в листопаді 2020 року.
Окремо протягом останніх років спостерігається вкрай низький рівень
залучення до занять фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою
за місцем роботи громадян.
Серед підприємств, які функціонують в місті можна виділити: ПАТ
«Бетонмаш», ПрАТ «Хліб», ПАТ «Слов’янський машинобудівний завод»,
ПрАТ «Кераммаш», ПАТ «СЗВІ», ТОВ «Тіара», залізниця. Дані підприємства
не мають власної спортивної бази. Фізкультурно-оздоровча робота на даних
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підприємствах не проводиться.
В той же час в місті залишились спортивні об’єкти підприємств, що були
ліквідовані:
- спортивний зал «Юність» (знаходиться у незадовільному стані,
використовується не за призначенням);
- футбольне поле «Словолія» (знаходиться у незадовільному стані).
Одне з найважливіших проблемних питань, що існує на сьогодні - це
кадрова політика, як надважливий інструмент функціонування галузі фізична
культура і спорт. Саме від рівня забезпеченості спортивних закладів фахівцями
професійного рівня залежить якість підготовки спортсменів в цілому, та
залучення до активних занять фізичною культурою та спортом широких мас
населення, зокрема дітей та молоді.
Питання кадрового забезпечення набули особливої ваги з огляду на
кадрову кризу у спортивній галузі всієї країни, в тому числі і в Слов’янській
міській територіальній громаді.
Низька заробітна плата, особливо в порівнянні з іншими професіями
бюджетної сфери, наприклад в системі освіти, втрата престижу тренерськовикладацької

роботи,

скорочення

інструкторів

фізкультурно-оздоровчої

діяльності призвели до відчутних кадрових проблем у галузі.
Молоді спеціалісти на роботу за фахом влаштовуються не охоче, фахівці
середнього віку шукають іншу роботу, яка не кращим чином впливає на
досягнення спортивних результатів учнів, або і взагалі – звільняються. Тож в
місцевих ДЮСШ більшість працюючих – це тренери середнього та пенсійного
віку.
Аналітичні дані щодо віку тренерів-викладачів міських ДЮСШ
до 30 років

30-60 років

60+ років

7

18

3

Працюючи тренери-викладачі
міських ДЮСШ
(станом на листопад 2020 р.)
12

Якщо порівняти працівників освітньої галузі, то тренери спортивних
шкіл мають більше тижневе навантаження, менше відпустку, не мають права
виходу на пенсію за вислугою років, не отримують доплати в розмірі 20 % за
престижність роботи; мають шестиденний робочий тиждень, при цьому
зобов’язані разом з учнями ДЮСШ брати участь у змаганнях, які здебільшого
відбуваються у вихідні дні, та й ще за межами міста, та, навіть, області.
І все це при тому, що повна загальна середня освіта в державі обов’язкова
(ст. 53 Конституції України), а заняття спортом за бажанням, тобто тренеру, на
відміну від вчителя, треба знайти учня, навчити його, утримати в спортивній
групі та ще й досягти певних спортивних результатів вихованців, за що тренер і
отримає відповідну категорію.
Для підвищення якості та впровадження нових сучасних підходів до
навчально-тренувального процесу необхідно залучення молодих спеціалістів до
роботи у ДЮСШ та збереження контингенту тих тренерів-викладачів, які вже
працюють, та досягли певних результатів зі своїми вихованцями. Досягти цього
можна завдяки створенню певних умов роботи, як-то: забезпечення ДЮСШ
сучасним спортивним інвентарем та можливістю брати участь у змаганнях
регіонального,

обласного

та

Всеукраїнського

рівнів,

та,

безумовно,

стимулювання роботи тренерів-викладачів шляхом забезпечення адекватної
фінансової підтримки у вигляді заробітної плати та преміювання за виконану
роботу (у відповідності до норм діючого законодавства України, та беручи до
уваги Постанову КМУ від 14.08.2019 № 755 «Деякі питання оплати праці
працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл»).
Ці першочергові кроки дозволять у підсумку збільшити контингент дітей,
які займаються у ДЮСШ Слов’янської міської територіальної громади та
підвищити якість та кількість спортивних результатів.
Беручи до уваги вищевикладене, основними невирішеними проблемами
на теперішній час в Слов’янській міській територіальній громаді залишаються:
- низька рухова активність та рівень здоров’я населення, особливо дітей,
підлітків та молоді;
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- недостатній рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення
дитячо-юнацького спорту;
- застаріла матеріально-технічна база спортивних споруд;
- часткова відсутність власної спортивної бази у дитячо-юнацьких
спортивних школах міста;
-

недостатній

рівень

забезпеченості

спортивним

інвентарем

та

обладнанням ДЮСШ;
- відсутність фахівців з фізичної культури та спорту у виробничих
колективах;
- вкрай недостатня кількість фахівців з фізичної культури та спорту, які
працюють за місцем проживання і в місцях масового відпочинку населення.
Дана Програма окреслює пріоритетні напрямки в роботі органів влади,
комунальних

закладів

спортивного

профілю

та

діяльності

інститутів

громадянського суспільства, що працюють над розвитком фізичної культури та
спорту в громаді.
3. Мета програми
Метою Програми є:
- визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних
заходів для задоволення потреб кожного громадянина Слов’янської міської
територіальної громади у зміцненні здоров’я, фізичному та духовному
розвитку;
- створення необхідних умов для залучення широких верств населення до
масового спорту, популяризації здорового способу життя, фізичної культури та
спорту;
- розвиток здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному
спорті, спорті вищих досягнень.
- удосконалення роботи закладів та установ фізичної культури та спорту;
-

організацію

та

проведення

спортивних

змагань

різного

рівня,

загальноміських свят, фестивалів, конкурсів;
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- створення умов для розвитку видів спорту, які культивуються і
розвиваються у міській громаді.
4. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ,
ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
Програма буде реалізовуватися на засадах дієвості, доступності,
відкритості та

прозорості, особливо в частині використання бюджетних

коштів, передбачених на її реалізацію.
Програма націлена на виконання наступних завдань:
- організацію та проведення спортивних змагань різного рівня;
- участь спортсменів Слов’янської міської територіальної громади у
регіональних, обласних, Всеукраїнських та міжнародних заходах;
- створення умов для розвитку видів спорту, які культивуються і
розвиваються в громаді;
- удосконалення роботи комунальних закладів фізичної культури та
спорту

шляхом

покращення

матеріально-технічного

забезпечення

та

стимулювати роботу тренерського, адміністративного персоналу та фахівців
шляхом виплати премій у розмірі до 100 % від посадового окладу;
- надання фінансової допомоги провідним та перспективним спортсменам
громади та їх тренерам;
- підвищення рівня активного відпочинку за місцем проживання та у
місцях масового відпочинку населення.
Мета Програми реалізується через такі завдання:
І. І. Підвищення рухової оздоровчої активності населення:
- Проведення заходів фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових
заходів серед широких верств населення;
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- Участь спортсменів Слов’янської міської територіальної громади у
регіональних, обласних, Всеукраїнських та міжнародних змаганнях;
- Розвиток громадського руху у сфері розвитку фізичної культури та
спорту та популяризації окремих, визнаних в Україні видів спорту (проведення
конкурсу проектів серед громадських організацій на проведення занять з видів
спорту серед дітей).
ІІ. Підтримка спорту вищих досягнень:
- Підтримка провідних та перспективних спортсменів Слов’янської
міської територіальної громади шляхом виплат стипендій та одноразових
грошових винагород;
- Вирішення житлово-побутових умов тренерів та спортсменів шляхом
здійснення адресних виплат для придбання житла на умовах співфінансування з
місцевих бюджетів.
ІII. Утримання та розвиток комунальних закладів спортивного профілю:
- Утримання та розвиток матеріальної бази комунальних закладів
спортивного

профілю

Слов'янської

міської

територіальної

громади

у

належному стані;
- Стимулювання роботи адміністративного персоналу, тренерськовикладацького

складу,

фахівців

та

працівників

комунальних

закладів

спортивного профілю Слов'янської міської територіальної громад шляхом
виплати премій у розмірі до 100 % від посадового окладу за рахунок міського
бюджету.
ІV. Інфраструктурні проєкти:
-

Розбудова

спортивної

інфраструктури

Слов'янської

міської

територіальної громади шляхом реконструкції існуючих спортивних об'єктів та
будівництвом нових.
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ІV. Інформаційне забезпечення:
-

Виготовлення соціальної реклами (білборди, афіші, буклети, теле-

радіо сюжетів, тощо) що стосуються актуальних питань
популяризації

фізичної

культури

та

спорту

в

з розвитку

Слов'янській

та

міській

територіальній громаді.
VII. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
-

формування моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту в

громаді на демократичних та гуманістичних засадах шляхом об’єднання зусиль
всіх зацікавлених сторін (комунальні заклади сфери фізичної культури та
спорту, громадські організації жителі громади);
-

запровадження

доступних,

якісних

та

різноманітних

форм

оздоровчих та спортивних послуг для різних груп населення;
-

збільшення кількості населення, яке регулярно використовує засоби

фізичної культури і спорту для проведення активного дозвілля та забезпечення
здорового способу життя;
-

створення умов для розвитку резервного спорту та поповнення

основного складу національних збірних команд;
-

збільшення кількості дітей та молоді залучених до занять у ДЮСШ

міста до 15% від загальної кількості відповідного віку;
-

підтримка існуючих спортивних об’єктів і споруд у належному

стані, будівництво об’єктів;
- збільшення ресурсного забезпечення розвитку фізичної культури і
спорту, залучення позабюджетних та інвестиційних коштів для розвитку
дитячо-юнацького спорту.
VIIІ. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ
Фінансування Програми здійснюється в рамках заходів Програми
розвитку фізичної культури та спорту в Слов’янській міській територіальній
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громаді на 2022-2024 роки (Додаток 1) за рахунок коштів міського бюджету та
інших джерел, не заборонених законодавством.
Обсяг фінансування заходів є прогнозним. Щорічно під час формування
міського

бюджету,

виходячи

із

фінансових

можливостей,

планується

передбачити кошти на забезпечення виконання заходів Програми.

Орієнтовний обсяг фінансування заходів програми за роками:
Джерела
фінансування
РАЗОМ
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші кошти

Прогнозні обсяги фінансування за роками
Усього
тис. гривень
2022
2023
2024
207449,8
122564,8
38700,0
46185,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123232,5
40297,5
37725,0
45210,0
84217,3
82267,3
975,0
975,0

IX. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Строки виконання Програми: 2022 – 2024 роки
X. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов’янської
міської ВЦА здійснює моніторинг та підготовку звітів про виконання Програми
розвитку фізичної культури та спорту в Слов’янській міській територіальній
громаді на 2022-2024 роки.
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