
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

2 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

24 грудня 2020 року                         с.Судилків                                № 9 

 

Про Програму облаштування дитячих 

ігрових та спортивних майданчиків на 

території Судилківської сільської 

ради на 2021 рік 
 
Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань  освіти, культури, молоді, 

фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення, сільська рада   

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію про виконання Програми облаштування дитячих ігрових 

майданчиків на території Судилківської сільської ради на 2020 рік взяти до відома 

(додається).  

2. Затвердити Програму облаштування дитячих ігрових та спортивних майданчиків 

на території Судилківської сільської ради на   2021 рік (додається) . 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та 

соціального захисту населення ( голова комісії  Леся Кордас). 

 

 

Сільський голова      Тетяна КОТИК 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення Судилківскої сільської 

ради VIII cкликання від 24.12.2020 

року № 9 

 

Інформація про виконання Програми облаштування дитячих ігрових 

майданчиків на території Судилківської сільської ради на 2020рік 

 

Рішенням 51 сесії від 24.12.2019 року №11 затверджена Програма облаштування 

дитячих ігрових майданчиків на території Судилківської сільської ради на 2020рік. 

Програма діяла на території населених пунктів сільської ради у 2020 році.  

Основною метою Програми було забезпечення  дітей та їх батьків можливістю 

змістовного дозвілля шляхом облаштування дитячих ігрових майданчиків у  населених 

пунктах громади.  

Загальні видатки планувалися в сумі 250,0 тис.грн. Наразі у 2020 році кошти на 

облаштування дитячих ігрових майданчиків не направлялись.  

Проте було надано благодійно дитячий ігровий майданчик для с.Судилків. 

 

 

Головний бухгалтер                                      Олена ЛАБУНЕЦЬ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Судилківскої сільської 

ради VIII cкликання від 24.12.2020 

року № 9 

Програма  

облаштування дитячих ігрових та спортивних  майданчиків 

на території Судилківської сільської ради на 2021 рік 

 

Паспорт програми  

1. Ініціатор розроблення програми Судилківська сільська рада 

2. Розробник програми Судилківська сільська рада 

3. Відповідальний виконавець Судилківська сільська рада 

4. Учасники програми Судилківська сільська рада, громадяни 

України, що проживають на території 

сільської ради,   підприємства, установи, 

організації, які функціонують на території 

сільської ради 

5. Термін реалізації програми 2021 рік 

6. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 

Місцевий бюджет, інші кошти, які не 

заборонені законодавством 

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, усього тис.грн. 

220,0 

 у тому числі:  

7.1. коштів місцевого бюджету  

7.2. коштів інших джерел 

 

Кошти інших джерел, не заборонені чинним 

законодавством. 

 

1. Правові підстави 

Програма облаштування дитячих ігрових та спортивних майданчиків на території 

Судилківської сільської ради на 2021 рік (далі – Програма) розроблена з метою  розвитку 

українського села та діє на період 2021 року. 

2. Загальна частина 

Найголовнішим та найдостойнішим об'єктом турботи нашої держави та громади є 

діти. Вони заслуговують на захищене, здорове та творче середовище, в якому могли б, 

граючись, повноцінно розвиватися. Дітям необхідно створити якомога кращі умови на 



початку життя, які б дозволяли їм бути фізично здоровими, розумово розвиненими, 

емоційно врівноваженими, соціально відповідальними та здатними набувати знання. 

Світ дитини – це світ, в якому дорослі повинні створити найкращі стартові умови 

для її життя та сприяти розвитку індивідуальних здібностей в безпечному середовищі. У 

такому випадку українська сім'я буде щасливою та стійкою до глобальних світових змін. 

3. Мета Програми 

Мета Програми полягає в продовженні облаштування дитячих ігрових та 

спортивних майданчиків на території Судилківської сільської ради. Програма направлена на 

створення умов для більш повного задоволення потреб різних категорій населення в 

руховій активності, видовищних заходах, фізкультурно-оздоровчих, спортивних послугах, 

а також на формування здорового способу життя. 

4. Основні завдання Програми 

Основними завданнями Програми є: 

– облаштування дитячих ігрових майданчиків на території сільської ради; 
– створення сприятливих умов, що дають можливість дітям поза межами домівки та 

школи гратися та спілкуватися один з одним, пізнавати основні правила моральної та 

соціальної поведінки, які стануть у пригоді в світі дорослих; 

– підвищення престижу сім'ї та сімейного відпочинку 
– зміцнення матеріально-технічної бази сфери фізичної культури та спорту в громаді 

шляхом будівництва сучасних багатофункціональних спортивних майданчиків, 

збільшення кількості доступних об’єктів для проведення фізкультурно-оздоровчої та 

спортивно-масової роботи серед усіх верств населення, створення умов для задоволення 

потреб кожного мешканця громади у зміцненні здоров’я та фізичного розвитку 
– сприяння духовному і фізичному розвитку молоді, виховання в неї почуття 

громадянської свідомості та патріотизму, бажання активно сприяти зміцненню 

державності в Україні; 
– розвиток фізкультурно-спортивного руху в громаді з урахуванням змін у всіх 

сферах суспільного життя; 
– забезпечення переорієнтації практичної діяльності галузі на розв'язання 

пріоритетних проблем-зміцнення здоров'я населення засобами фізичного виховання, 

фізичної культури і спорту; 
– створення умов для задоволення потреб кожного громадянина у зміцненні здоров'я, 

фізичному та духовному розвитку; 
– виховання у населення активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя; 

 

5. Механізми реалізації Програми 

Видатки, пов'язані з облаштуванням дитячих ігрових та спортивних майданчиків, 

здійснюються за рахунок виділених у встановленому порядку коштів з відповідних 

бюджетів, не заборонених законодавством.  

6. Напрямки реалізації Програми 

- забезпечення збереження, оновлення, капітального ремонту та приведення до 

сучасних вимог наявної матеріально-технічної бази, поліпшення умов її ефективного 

функціонування; 
- створення власного спортивного майданчика; 



- створення сучасної інфраструктури фізичної культури і спорту з метою 

проведення місцевих, підготовки до обласних та всеукраїнських змагань; 

- будівництво нових сучасних спортивних споруд для більш повного задоволення 

потреб різних верств населення у фізкультурно-оздоровчих та спортивних послугах; 
- облаштування відкритих спортивних споруд (ігрових, тренажерних майданчиків 

тощо) за місцем проживання та в місцях масового перебування населення; 

7. Очікувані результати від реалізації Програми 

Виконання Програми дасть змогу: 

– облаштувати дитячі ігрові та спортивні майданчики в дошкільних навчальних 

закладах, парках, скверах, інших визначених місцях населених пунктів сільської ради; 

– поліпшити та зміцнити стан фізичного і психологічного здоров'я дітей; 
– забезпечити дітям та їх батькам можливість змістовного дозвілля; 
– підвищити престиж сім'ї та сімейного дозвілля. 

– забезпечення оптимальної рухової активності кожного мешканця протягом усього 

життя, досягнення кожною людиною достатнього рівня фізичної та функціональної 

підготовленості, сприяння соціальному, біологічному та психічному благополуччю, 

поліпшенню стану здоров'я, профілактиці захворювань, фізичній реабілітації, формування 

у населення сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту, 

як важливого чинника забезпечення здорового способу життя; 

– збільшення чисельності представників різних верств населення, зокрема підлітків, 

які регулярно займаються фізкультурою і спортом, що має забезпечити зниження рівня 

злочинності серед молоді, попередити поширення наркоманії, алкоголізму, 

тютюнокуріння, підвищити рівень соціальної стабільності в місті; 
– активізація процесу залучення дітей та підлітків до регулярних занять фізичною 

культурою і спортом, підвищення якості відбору обдарованих осіб до системного 

дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, більш повне розкриття потенціалу 

спортсменів і тренерів, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей 

спортсменів; 
– зменшення кількості дітей учнівської та студентської молоді, які мають відхилення 

у фізичному розвитку, підвищення рівня фізичного здоров'я молоді; 
– залучення позабюджетних коштів на розвиток фізичної культури і спорту; 

– збільшення кількості спортивно-масових заходів у громаді; 
– формування розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд з урахуванням 

запитів різних соціальних, професійних, демографічних груп населення, їхніх інтересів та 

рівня спортивної підготовленості. 

 

 

Сільський голова      Тетяна КОТИК 


