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Керуючись законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань освіти,
культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту
населення, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про виконання Програми Програму розвитку фізичної культури і
спорту на території Судилківської сільської ради на період 20170 – 2019 роки взяти до
відома (Додаток 1).
2. Затвердити Програму розвитку фізичної культури
і спорту на території
Судилківської сільської ради на період 2020 – 2022 роки (додається).
3. Рішення 1-ої сесії сільської ради від 04.01.2017 року №32 «Про затвердження
Програми розвитку фізичної культури і спорту на території Судилківської сільської ради
на період 2017 – 2019 роки» вважати таким, що втратило чинність.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови
В.Д.Мазур та постійну комісію сільської ради з питань освіти, культури, молоді,
фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення (голова комісії
А.С.Кравчук).

Сільський голова

Т. Котик

Додаток 1
до рішення Судилківської
сільської ради від 24.12.2019
року № 9
Інформація
про хід виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту на території
Судилківської сільської ради період 2017 – 2019 років
На території Судилківської сільської ради створено умови для надання якісних
послуг населенню щодо розвитку фізичної культури і спорту як важливому фактору
здорового способу життя, профілактиці захворювань, розвитку фізичних здібностей
населення, особливо серед дітей та молоді, сільська рада всіляко сприяє і підтримує
спортивний рух, який веде до збереження найдорожчої цінності людини – здоров’я. У
своїй діяльності сільська рада керується
законодавчою базою Мінмолодьспорту,
документами Хмельницької обласної державної адміністрації, Шепетівської районної
державної адміністрації. Серед основних: постанова Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і
спорту на період до 2020 року».
На території сільської ради протягом 2017 – 2019 рр діяла Програма розвитку
фізичної культури і спорту на період 2017 – 2019 років, затверджена сесією сільської ради.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми становив
1 251 000 грн. Аналіз виконання Програми за три роки показує зростання рівня
зацікавленості населення спортом, збереженням свого здоров’я, рівня готовності молоді до
служби у Збройних Силах України та можливість вболівати за спортивну славу села,
громади в цілому. Так, згідно плану спортивних заходів щорічно на території громади
проводяться кубки села з футболу (Серединці, Судилків, Траулин, Городище), у громаді 8
футбольних команд у селах Судилків, Серединці, Траулин, Городище, Хролин,
Білокриниччя, Лозичне. Стали традиційними змагання з різних видів спорту (футбол,
волейбол, армреслінг, штовхання довбні, перетягування каната, шахові турніри) у селах
Лозичне та Білокриниччя «Богатирська слава села» (понад 200 учасників змагань у
кожному селі). Вік учасників змагань – від 20 до 55 років. З місцевого бюджету
виділяються кошти на придбання подарунків, грамот, дипломів переможцям та призерам.
Засновником створюються необхідні умови для розвитку дитячо–юнацького спорту.
Спортивні зали та спортивні споруди у закладах освіти знаходяться у належному
стані. У серпні 2019 рокуздано в експлуатацію футбольне поле зі штучним покриттям у
Судилківському ліцеї (на умовах співфінансування 50 x 50) . Сільська рада взяла участь у
державній програмі «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах
України». З місцевого бюджету на будівництво поля використано 687 770,0 грн.
Велика увага приділяється засновником Всеукраїнській дитячо-юнацькій військовопатріотичній грі "Сокіл" ("Джура"). З місцевого бюджету на потреби роїв було виділено
кошти у сумі 18 000,0 грн. для придбання інвентарю. Три роки поспіль команда
Судилківського ліцею бере участь в обласному етапі та посідає призові місця.
У полі зору та підтримки сільської ради різні види конкурсів, змагань, спартакіад,
спортивних фестивалів різних рівнів.Так, у громаді та поза її межами яскраво
позиціонується такий вид спорту як чирлідинг (Судилківський ліцей, Полянська гімназія,
ХролинськазошI-II ст.), який уже вийшов за рамки шкільної програми. Юні чирлідери
Судилківського ліцею взяли участь у Всеукраїнських змаганнях з даного виду спорту у
Львові, Києві та Одесі у молодшій та середній вікових групах, стали переможцями і
призерами, отримали нагороди (тренер Мушинський В.Л.) . У вересні 2019 року
Судилківський ліцей отримав «посилку успіху» від KlitschkoFuondation (Благодійний фонд
братів Кличко). Передувала «посилці успіху» участь у конкурсі учнів ліцею та вчителя
фізичної культури Ланової Т.М.

Говорячи про розвиток фізкультури і спорту серед учнівської молоді, слід
наголосити на здоровому харчуванні дітей. У минулому році Судилківський ліцей взяв
участь у проекті «HealthySchools: заради здорових і радісних школярів», за підтримки
Міністерства молоді та спорту України й Інституту модернізації змісту освіти. Діти разом
із директором закладу побували на підведенні підсумків у м.Київ. Починаючи з 02 вересня
усі школи громади долучилися до змін у харчуванні дітей і у щоденне меню школярів
ввели страви зі збірника рецептів Євгена Клопотенка ( проект «Нове шкільне
харчування»).
За підтримки засновника, на території громади продовжує активно розвиватися
спортивний туризм (Городищенська зош I-III ступенів, долучаються Травлинська зош,
Судилківський ліцей, Серединецька зош), як серед дітей, так і серед дорослого населення.
Цьогоріч у травні команда туристів клубу «Меридіан» Городищенської зош I-IIIcт. взяла
участь у 57 Чемпіонаті Хмельницької області зі спортивного туризму серед учнівської
молоді у с.Черче. У липні у складі збірних команд Хмельницької області «меридіанівці»
взяли участь у Чемпіонаті України з пожежно-прикладного спорту (тренери Василишин
В.І., Городищенська зошI-III ст.; Яворський О.В., Серединецька зошI-III ст.. ). 19 – 22
вересня у Городищенському лісі відбулися змагання з пішохідного туризму серед учителів.
Загалом у період 2018 року сільською радою закуплено спортивних велосипедів на суму
47 520 грн, іншого туристичного спорядження та обладнання на суму близько 70 000 грн.
(4 туристичні намети, 3 мати гімнастичні, 6 велосипедів).
Влітку 2019 рокудля шести учнів – вело туристів Городищенської та Серединецької
зош I – IIIcт. присвоєно II дорослий спортивний розряд ( Городищенська зош I – III
ступенів - Главацькому Максиму, Березі Максиму, Коломійцю Владиславу та учням –
вело туристам Серединецька зошI – III ступенів - Ковальчуку Євгену, Мазяр Софії, Ващук
Владиславі (підстава: розпорядження сільського голови від 27.06.2019 року № 94-р «Про
присвоєння спортивних розрядів»).
З 2017 року співпрацюємо(за Угодою) з ДЮСШ «Колос», що розкриває перед
юними спортсменами ширші можливості займатися різними видами спорту та досягати
результатів. У 2019 році (червень) для десяти учнів – спортсменів Судилківського ліцею
присвоєно II спортивний розряд з футболу (шість) та баскетболу (четверо).
У пріоритетних завданнях сільської ради щодо розвитку фізкультури і спорту –
продовжити всіляке сприяння, підтримку та забезпечення якісними фізкультурно –
спортивними послугами населення громади.
Основні завдання Програми розвитку фізичної культури і спорту на території
Судилківської сільської ради період 2017 – 2019 років виконано, основної мети досягнуто.

Заступник сільського голови

В.Мазур

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішеннясільської ради від
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Програма розвитку
фізичної культури і спорту на території Судилківської сільської ради
на період 2020- 2022 року
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ДЮСШ «Колос», Судилківська сільська
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Бюджет Судилківської сільської
об’єднаної територіальної громади
1694,0

1694,0
Кошти інших джерел, не заборонені
чинним законодавством.

Мета Програми
Метою Програми є відведення фізичній культурі і спорту в Україні провідної ролі як
важливого фактору здорового способу життя, профілактики захворювань, формування
гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини,
сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, виявлення резервних
можливостей організму, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного
іміджу держави у світовому співтоваристві.
Шляхи і способи розв’язання проблеми
Подальший розвиток фізичної культури і спорту на території Судилківської сільської
ради може бути забезпечений за такими варіантами:
перший варіант передбачає збереження традиційної системи розвитку
фізичної культури і спорту, відсутність системного підходу щодо розв’язання нагальних
проблем організації дозвілля населення і підготовки національних збірних команд, що не
дасть позитивного результату і ще більше загострить кризову ситуацію в Україні;
другий варіант передбачає здійснення організаційно-практичних заходів
щодо створення автономної системи управління сферою фізичної культури і спорту, в якій
буде відсутня координуюча функція з боку держави, а керівництво здійснюватиметься
органами, відповідальними за забезпечення розвитку олімпійського руху, із залученням
фінансових ресурсів приватного сектору, що скоротить фінансові ресурси державного та
місцевих бюджетів для забезпечення розвитку сфери фізичної культури і спорту.
У зв’язку з відсутністю належного інвестиційного клімату в країні та низьким
рівнем залучення приватного сектору даний варіант не дасть можливості вирішити
проблемні питання у сфері фізичної культури і спорту;
-третій, оптимальний варіант передбачає поєднання зусиль органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства для

проведення реформи у сфері фізичної культури і спорту з метою приведення її у
відповідність з європейськими вимогами і стандартами шляхом визначення як основи
європейської моделі реформування та побудови взаємовідносин між органами державної
влади та громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості,
підвищення рівня публічності та прозорості діяльності Мінмолодьспорту, автономності
спортивних федерацій, вдосконалення національного антидопінгового законодавства, що
сприятиме створенню умов для відведення фізичній культурі і спорту в Україні провідної
ролі.
Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть можливість:
підвищити рівень охоплення населення руховою активністю на
1-2 відсотки щороку;
підвищити рівень готовності молоді до служби у Збройних Силах та інших
військових формуваннях, утворених відповідно до законів, правоохоронних органах,
рятувальних та інших спеціальних службах з метою захисту суверенітету та незалежності
держави;
підвищити рівень заінтересованості дітей та молоді до соціальних,
профілактичних акцій, спрямованих на мотивацію свідомого ставлення до власного
здоров’я;
підвищити рівень поінформованості та обізнаності різних груп населення
щодо формування здорового способу життя та профілактики негативних явищ серед дітей
та молоді;
забезпечити надання якісних фізкультурно-спортивних послуг спортивними
клубами та фізкультурно-оздоровчими закладами, які функціонуватимуть відповідно до
встановлених стандартів;
залучити до 13 відсотків дітей та молоді віком від 6 до 18 років до занять у
дитячо-юнацьких спортивних школах, створити умови для розвитку резервного спорту та
ефективного поповнення складу національних збірних команд;
забезпечити збереження провідних позицій українських спортсменів у
міжнародних змаганнях різного рівня для піднесення авторитету держави у світовому
спортивному співтоваристві;
забезпечити збереження та створення розгалуженої мережі сучасних
спортивних споруд (спортивні зали, плавальні басейни, спортивні майданчики тощо), які
відповідають національним та міжнародним стандартам, зокрема із залученням коштів
інвесторів;
забезпечити підвищення професійних знань, фахового рівня та вміння
працювати в нових соціально-економічних умовах, а також здійснення контролю за станом
здоров’я, профілактикою травматизму, захворювань та якістю наданих медичних послуг.
Обсяги та джерела фінансування
№
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п
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Виділені кошти, грн.
Зміст заходу

Утримання районної дитячої юнацької
спортивної школи «Колос»,тис.грн
Утримання районної РОВФСТ школи
«Колос», тис.грн.
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