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1. Паспорт
міської програми розвитку фізичної культури і спорту в м.Южному
на 2017-2020 роки:

1.

2.

3.

4.

5.

7.
8.

9.

10.

Підстава для розроблення Програми: Указ Президента України від 21.10.2005 року
№1505 «Про національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту», Закон
України «Про фізичну культуру і спорт».
Розробник Програми: комітет по фізичний культурі та спорту управління освіти,
культури, спорту, молодіжної політики Южненської міської ради.
Відповідальний виконавець Програми: управління освіти, культури, спорту,
молодіжної політики Южненської міської ради; управління капітального будівництва
Южненської міської ради.
Учасники Програми: комітет по фізичній культурі та спорту управління ОКСМП,
відділ освіти управління ОКСМП, спортивні клуби.
Мета Програми: визначення та забезпечення реалізації першочергових та
перспективних заходів, спрямованих на залучення до спорту обдарованих осіб,
створення умов для максимальної реалізації їхніх здібностей у спорті, створення умов
для забезпечення оптимальної рухової активності кожної людини впродовж усього
життя, сприянню соціальному та психічному благополуччю, поліпшенню стану
здоров’я.
Терміни і етапи реалізації Програми: початок - 2017 рік; закінчення - 2020 рік.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми:
18384,5 тис.грн.
у тому числі:
коштів місцевого бюджету – 18340,5 тис.грн.
коштів інших джерел – 44,0 тис.грн.
Очікувані результати виконання Програми: покращення фізкультурно-оздоровчої
роботи на підприємствах, збільшення кількості спортивних заходів, збільшення
кількості учнів навчальних закладів, охоплених заняттям з фізичної культури і спорту,
покращення умов праці робітників та умов для учнів, які займаються спортом,
забезпечення методичною літературою учбових занять та змагань, популяризація
фізичної культури та спорту, здорового образу життя, підвищення спортивного іміджу
міста, отримання призових місць у змаганнях.
Система організації контролю за виконанням Програми: контроль за виконанням
програми здійснює управління освіти, культури, спорту, молодіжної політики
Южненської міської ради.
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Загальні положення
Міська програма розвитку фізичної культури і спорту в м.Южному на 2017 – 2020
роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Указу Президента України від
21.10.2005 року №1505 «Про національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту»,
Закону України «Про фізичну культуру і спорт», відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу
України від 08.07.2010 №2456-VI, визначає необхідні зміни у підходах суспільства до
зміцнення здоров’я людини, як найвищої гуманістичної цінності та пріоритетного
напряму державної політики.

2. Характеристика сучасного стану галузі. Визначення проблеми, на
розв’язання якої спрямована Програма.
Важливою частиною державної соціальної політики є розвиток фізичної культури і
спорту.
У місті Южному проживає 13 тис. дітей та молоді віком від 5 до 35 років, які
становлять 65% працездатного населення міста та 40% до всього населення міста.
Мережу навчальних закладів міста формують 4 заклади комунальної форми
власності. Відвідують заняття з фізичної культури в навчальних закладах міста 3200 учнів
загальноосвітніх шкіл, 99% до загальної кількості учнів шкіл.
Фізичною культурою та спортом в м. Южному регулярно займаються біля 15 тисяч
осіб.
До послуг дітей та молоді міста створено мережу спортивних закладів: 25
спортивних клуби (ФСК «Хімік», БК «Хімік», ОСК «Портовик», ГК «Портовик», СК
«Кемпо», СК «Перша хвиля», СК «Пілігрим», СОЦ, та інші); 2 спортивно-оздоровчих
комплекси (оздоровчо-спортивний комплекс Морського торговельного порту Южний,
фізкультурно-спортивний комплекс «Олімп» Одеського припортового заводу); міський
центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»; 57 спортивних споруд, в т.ч. 1
стадіон, 23 спортивні майданчики, 1 басейн, 2 водноспортивні бази, 3 майданчика з
тренажерним обладнанням, 2 тенісних корти, 6 спортивних майданчиків з синтетичним
покриттям, 17 приватних спортивних клубів,
Розвиток спорту є візитною карткою міста. В місті Южному розвивається 28 видів
спорту. Серед найпопулярніших видів спорту: гандбол, баскетбол, футбол, волейбол,
веслування на байдарках та каноє, легка атлетика, вітрильний спорт, кікбоксінг, карате,
шахи, вільна боротьба, туризм.
Більше 50 спортсменів м.Южного є членами збірних команд України.
Комітетом по фізичній культурі та спорту управління освіти, культури, спорту,
молодіжної політики Южненської міської ради щорічно проводить понад 50 міських
спортивно-масових заходів, основна кількість яких проходить серед учнів середніх
навчальних закладів, вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Поряд з тим
проводяться чемпіонати міста з видів спорту, які розвиваються в м. Южному, а саме:
Чемпіонат міста Южного з футболу; Чемпіонат України з триатлону; першість міста з
настільного тенісу, з волейболу, з вільної боротьби, з кросу, з туризму та альпінізму;
змагання присвячені Дню фізичної культури і спорту, Дню перемоги (легкоатлетична
естафета), Дню Незалежності України, Дню захисту дітей (малі Олімпійські ігри), Дню
Конституції та Молоді, Дню Олімпійського бігу; Дню людини похилого віку; з футболу
серед школярів на призи «Шкіряний м’яч»; особиста першість м.Южного з шахів, з
шашок; спортивного орієнтування, «Мама, тато, я – спортивна сім’я»; учбово-тренувальні
збори.
Фінансове забезпечення «Програми розвитку фізичної культури і спорту в
м.Южному на 2014-2016 роки» склало 450,0 тис. грн. на проведення навчальнотренувальних зборів і змагань, змагань з не олімпійських видів спорту та на заходи з
фізичної культури.
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Спортсмени міста гідно представляють місто на міжнародній арені. За підсумками
змагань: гандбольна команда «Портовик» посіла 2 місце у Чемпіонаті України з гандболу
(Вища ліга у 2016 р.); команда «Портовик» - 2 місце у Чемпіонаті України з пляжного
гандболу; 1 місце з пляжного гандболу у Кубоку України; баскетбольна команда «Хімік»
суперліга – 1 місце у Чемпіонаті України (2015р., 2016р.); баскетбольна команда «Хімік»
дубль – 1 місце у Чемпіонаті України (2016 р); волейбольна команда «Хімік» - 1 місце у
Чемпіонаті України (у 2012-216р., 1 місце Кубок України та переможці Суперкубку
України (2016р.).
За підсумками виступів у Олімпійських іграх у Лондоні 2012 року каноїст Юрій
Чебан з міста Южного переміг у фінальному заїзді на дистанції 200 м, здобув золоту
медаль та на Олімпійських Іграх у Ріо 2016р. також виборов золоту медаль.
Проте, досягнутий рівень розвитку фізичної культури і спорту в місті не
забезпечує оптимальної рухової активності кожної людини впродовж усього життя,
поліпшення стану здоров’я, профілактики захворювань та фізичної реабілітації.
Стан більшості наявних у місті спортивних споруд є задовільним, але вимагає
вживання заходів щодо їх покращення. Відсутність необхідного спортивного інвентарю та
обладнання для проведення навчально-тренувальних зборів, недостатнє фінансове
забезпечення негативно позначається на результатах виступів спортсменів міста на
змаганнях різного рівня. Необхідність прийняття даної програми полягає в тому, що
сьогодні значно змінилося законодавство в галузі фізичної культури і спорту, змінилися
вимоги до діяльності
дитячо-юнацьких спортивних шкіл та тренерськовикладацького складу. З 1 січня 2011 року набрав чинності Закон України «Про внесення
змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», що тягне за собою перегляд вже
наявної нормативно-правової бази та впровадження нових методів роботи. Програма
містить конкретні заходи та спортивні об'єкти, що підлягають реконструкції чи
переобладнання і дозволить повною мірою підняти спорт міста на належний рівень,
забезпечити членство наших спортсменів в сладі збірних команд України.
Основні причини виникнення проблем у сфері фізичної культури і спорту
характеризуються: відсутністю сформованих сталих традицій та мотивацій щодо
фізичного виховання і масового спорту, як важливого чинника фізичного та соціального
благополуччя;
невідповідність вимогам сучасності та значне відставання від світових стандартів
ресурсного забезпечення дитячо-юнацького спорту;
невисоким рівнем пропаганди в засобах масової інформації та просвіти населення
щодо усвідомлення цінності здоров’я, відповідального ставлення батьків до виховання
своїх дітей та не сформованістю ефективної системи стимулювання населення для
збереження свого здоров’я;
невисокою престижністю професій у сфері фізичної культури і спорту, низький
рівень матеріального заохочення працівників бюджетного сектору цієї сфери;
недостатнім рівнем медичного забезпечення осіб, що займаються фізичною
культурою і спортом, та допомоги з підготовки спортсменів високого класу;
погіршеною спортивною базою, здатної задовольнити потреби населення у
щоденній руховій активності відповідно до фізіологічних потреб, у тому числі осіб з
обмеженими фізичними можливостями;
недостатнім рівнем охоплення осіб, що займаються фізичною культурою і спортом;
недостатньою кількістю інструкторів-методистів з фізичної культури;
недостатністю бюджетного фінансування спортивних змагань з олімпійських видів
спорту, участі збірних команд міста в спартакіаді, та інших спортивних заходах.
Комплексний підхід до розв'язання існуючих проблем на основі використання
програмно-цільового методу потребує
розроблення, затвердження та виконання
«Програми розвитку фізичної культури і спорту в м.Южному на 2017-2020 роки»
протягом 2017-2020 років.
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3. Визначення мети Програми
Метою Програми є формування здорової нації як складової людського капіталу,
досягнення міжнародних спортивних рекордів як частини іміджу міста, регіону і держави
та впровадження діючої системи формування традицій і культури здорового способу
життя, престижу здоров'я, залучення громадян до активних занять фізичною культурою і
спортом, формування нових цінностей, спрямованих на збереження і зміцнення
людського капіталу, а також забезпечення розвитку видів спорту за допомогою підтримки
дитячо-юнацького і резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів і
ветеранів, розвитку клубної мережі для утвердження міжнародного авторитету держави у
світовому співтоваристві.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання основних проблем у сфері
фізичної культури і спорту. Напрями виконання програми.
Для вирішення проблем необхідно: передбачити цільове фінансування з міського
бюджету на розвиток матеріальної бази наявних спортивних споруд, проведення
навчально-тренувальних зборів та участь спортсменів міста у змаганнях різних рівнів,
активізувати участь федерацій та фізкультурно-спортивних товариств у розвитку фізичної
культури і спорту в м. Южному, створити умови для залучення до занять фізичною
культурою і спортом всіх верств населення.
Розв'язання проблем можливо шляхом:
- створення умов для розвитку регулярної рухової активності різних верств
населення для зміцнення здоров'я з урахуванням інтересів, побажань, здібностей та
індивідуальних особливостей кожного;
підтримання діяльності центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх",
закладів фізичної культури і спорту, залучення до навчально-тренувального процесу
провідних тренерів;
підтримання та розвитку олімпійського руху;
врегулювання системи розвитку матеріально-технічної бази спорту та вжиття
дієвих заходів до залучення інвестицій на зазначену мету;
поступового оновлення спортивної матеріально-технічної бази закладів фізичної
культури і спорту;
реконструкції або капітального ремонту діючих спортивних закладів, зокрема
центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх», шахово-шашкового клубу;
майданчика для гри в м’яч при АШГ №3;
модернізації діючих, будівництва нових спортивних майданчиків; облаштування
пішохідних та велосипедних доріжок, спортивних споруд та інших місць для активного
дозвілля населення;
досягти насичення спортивними спорудами у кількості і якості, що надасть змогу
створити необхідні умови для залучення до занять фізичною культурою і спортом;
підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в освітній галузі фізичного
виховання;
удосконалення системи відзначення та заохочення
спортсменів, тренерів,
ветеранів фізичної культури і спорту;
міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури і спорту;
впровадження соціальної реклами різних аспектів здорового способу життя в усіх
засобах масової інформації.
Для досягнення мети Програми необхідно вирішити такі основні завдання:

- формування у населення сталих традицій та мотивації щодо фізичного виховання і
масового спорту як важливого чинника забезпечення здорового способу життя;
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- удосконалення форм залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних
занять фізичною культурою та спортом;
- сприяння духовному та фізичному розвитку молоді, виховання у неї почуття
громадської свідомості та патріотизму;
- удосконалення системи дитячо-юнацького спорту;
- на підставі запроваджених державою ефективних моделей кадрового, фінансового,
матеріально-технічного, наукового, медичного та інформаційного забезпечення
удосконалити міську систему виконання Програми.
Досягнення мети Програми пов’язане з реалізацією пріоритетних напрямів та завдань,
до числа яких належать.
Виконання Програми здійснюється за такими напрямами:
1. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота:
- фізичне виховання у закладах дошкільної та загальноосвітньої освіти;
спорт для всіх за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;
- виробнича фізична культура та масовий спорт за місцем роботи громадян;
- фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота серед інвалідів. Розвиток
олімпійських та не олімпійських видів спорту:
- дитячий спорт;
- дитячо-юнацький спорт;
- спорт вищих досягнень;
- спорт ветеранів.

2.
-

Система забезпечення розвитку фізичної культури і спорту:
нормативно-правове забезпечення;
кадрове забезпечення;
матеріально-технічне забезпечення;
фінансово-економічне забезпечення;
науково-методичне забезпечення;
медичне забезпечення;
інформаційно-пропагандистське забезпечення
розвиток міжнародних зв'язків.

5. Строки та етапи виконання програми.
Програма складена на строк виконання 2017-2020 роки з реалізацією в один етап.

6. Ресурсне забезпечення програми.
Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства України
за рахунок коштів місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним
законодавством.
Прогнозні обсяги фінансування Програми складають 18384,5 тис.грн.
Програма складена на період 2017-2020 роки.
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Ресурсне забезпечення Програми
Обсяг коштів, які
пропонується залучити
на виконання Програми
Обсяг
ресурсів
місцевого бюджету
Інші джерела
Усього

з

За роками виконання:
тис.грн.
2017
2018
2019
2020
рік
рік
рік
рік

Усього витрат на
виконання
Програми

9689,8

5049,4

722,8

2878,5

18340,5

11,0
9700,8

11,0
5060,4

11,0
733,8

11,0
2889,5

44,0
18384,5

7. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми.
Відповідальними виконавцями Програми є управління освіти, культури, спорту,
молодіжної політики Южненської міської ради та управління капітального будівництва,
які щорічно звітують перед Южненською міською радою про результати виконання
Програми
Координація за ходом виконання Програми покладається на комітет по фізичний
культурі та спорту управління освіти, культури, спорту, молодіжної політики Южненської
міської ради.
Співвиконавці програми щоквартально подають інформацію про хід виконання
програми до управління освіти, культури, спорту, молодіжної політики Южненської
міської ради.
Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна депутатська
комісія Южненської міської ради
з соціальних питань, депутатської діяльності,
Регламенту, законності, правопорядку, ЗМІ.

8. Очікувані кінцеві результати виконання Програми.
За результатами виконання Програми на кінець 2020 року очікується :
- збільшення населення охопленого заняттями з фізичної культури та спорту за
місцем проживання та відпочинку;
- забезпечення на 50% спортивним інвентарем та обладнанням дошкільних та
загальноосвітніх закладів;
- забезпечити збереження передових позицій успішної участі спортсменів у
міжнародних змаганнях різного рівня;
- збільшення кількості проведення спортивних змагань на 15% та кількість
учасників змагань;
- покращення фізкультурно-оздоровчої роботи на підприємствах;
- збільшення місць для занять фізичною культурою і спортом та реабілітаційних
кімнат на підприємствах на 10%;
- проведення міських змагань та участь в обласних змаганнях населення з
обмеженими можливостями;
- збільшення кількості дітей та молоді залучених до занять у спортивних клубах до
25% від загальної кількості відповідного віку;
- збільшення кількості спортсменів – членів національних збірних команд;
- підвищення ефективності роботи викладачів фізичного виховання, тренерів та
спеціалістів працюючих в цій галузі;
- участь збірних команд міста в спартакіаді школярів, Юнацьких та Молодіжних
іграх; - покращення спортивної бази для проведення учбових занять та змагань;
- покращення умов надання першої медичної допомоги спортсменам під час
учбових занять та змагань;
- популяризація фізичної культури та спорту; покращення міжнародних відносин;
- популяризація здорового способу життя;
- відзначення кращих спортивних клубів, команд, тренерів та спортсменів міста.
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Результативні показники, що характеризують виконання Програми розвитку
фізичної культури і спорту в м.Южному на 2017-2020 роки
Заходи

Фізкультурнооздоровча та
спортивномасова робота
Проведення
заходів та участь
у змаганнях з
нетрадиційних
видів спорту і
масових заходів
з фізичної
культури

Розвиток
олімпійських
видів спорту
Проведення
спортивних
змагань з
олімпійських
видів спорту

Показники
Показники затрат
Обсяг видатків на
виконання заходів
Показники продукту
Кількість тих, хто
приймає участь в
нетрадиційних видах
спорту і масових
заходах з фізичної
культури

Показники
ефективності
Середні витрати на 1
учасника заходів
Показники якості
Заняття призових місць
в змаганнях, виконання
розрядних нормативів

Показники затрат
Обсяг видатків
Показники продукту
Кількість учасників
змагань
Показники
ефективності
Середні витрати на 1
учасника змагань
Показники якості
Темп зростання
кількості учасників
змагань порівняно з
попереднім роком

Показники затрат
Обсяг видатків
Показники продукту
Площа, яка підлягає
ремонту:
Матеріальнотехнічне
забезпечення

Площа, що підлягає
будівництву майданчика
для пляжного футболу
на території
Приморського парку
м.Южного Одеської
області, в т.ч.
Проектні роботи

Одиниця
виміру

2017 р.

2018 р.

2019 р.

2020 р.

тис.грн.

109,1

115,7

122,9

128,0

од.

1200

1250

1300

1350

грн.

90,9

92,5

94,5

94,8

%

100

100

100

100

тис.грн.

24,7

27,5

30,7

33,8

осіб

550

600

650

700

грн.

44,9

45,8

47,2

48,3

%
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8

8

8

тис.грн.

8715,8

4856,4

518,9

2666,4

кв.м.

8428,7

2486,5

1750,0

2800

кв.м.

тис.грн.

1750

30,0
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Площа, що підлягає
будівництву спортивного майданчику на
загальноміській
території будинку по
вул. Новобілярська, 20
м.Южного Одеської
області, в т.ч.

Проектні роботи
Площа, що підлягає
будівництву комплексного спортивного
майданчику (ігровий та
тренажерний) по просп.
Григорівського десанту,
10 м.Южного Одеської
області, в т.ч.
Проектні роботи

Площа, що підлягає
реконструкції
спортивного
майданчику (ігровий
та тренажерний) по
вулиці Хіміків, 14
м.Южного Одеської
області, в т.ч.
Проектні роботи

Площа, що підлягає
будівництву
тренажер- ного
майданчику по просп.
Миру, 21 м.Южного
Одеської області, в
т.ч.
Проектні роботи

Площа, що підлягає
капітальному ремонту
твердого покриття
(пішохідна доріжка) з
влаштуванням
велосипедної доріжки
по просп.
Григорівського
десанту від знаку
«Якір» до вул.
Приморської
м.Южного Одеської
області, в т.ч.
Проектні роботи
Технічний нагляд

кв.м.

591

тис.грн.

50,0

кв.м.

1200

тис.грн.

30,0

кв.м.

950

тис.грн.

30,0

кв.м.

300

тис.грн.

5,0

кв.м.

5756

тис.грн.

76,8
83,07
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Площа, що підлягає
капітальному ремонту
твердого покриття
(пішохідна доріжка) з
влаштуванням велосипедної доріжки по вул.
Приморська від просп.
Григорівського десанту
до дороги за ПК
«Дружба» м.Южного
Одеської обл., в т.ч.

Проектні роботи

Придбання літнього
павільйону (тимчасова
споруда) для
розташування шаховошашкового клуба
Придбання тіньового
навісу для
розташування
літнього шаховошашкового клуба
Площа, що підлягає
будівництву велоси педної доріжки по
вул. Т.Г.Шевченка від
вул. Іванова до Площі
Перемоги м.Южного
Одеської області, в
т.ч.
Проектні роботи

Площа, що підлягає
будівництву спортивного майданчику на
загальноміській
території будинку по
вул. Будівельників, 9
м.Южного Одеської
області, в т.ч.
Проектні роботи

Площа, що підлягає
будівництву спортивного майданчику на
загальноміській
території
«Громадський центр»
вздовж вул.
Будівельників
м.Южного Одеської
області, в т.ч.
Проектні роботи

кв.м.

480

тис.грн.

30,0

кв.м.

кв.м.

28

32,2

кв.м.

2500

тис.грн.

50,0

кв.м.

тис.грн.

657

50,0

кв.м.

тис.грн.

1200

100,0
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Площа, що підлягає
будівництву
велопарковки на
території «Южненської
авторської М.П.Гузика
експеримен тальної
спеціалізованої
загальноосвітньої
школи-комплекса І-ІІІ
ступенів школикомплекса №3
Южненської міської
ради Одеської області»
Площа, що підлягає
будівництву
велопарковки на
території «Южненської
загальноосвітної школи
І-ІІІ ступенів №1
Южненської міської
ради Одеської області»
Площа, що підлягає
будівництву
велопарковки по вул.
Новобілярська, 26
Площа, що підлягає
будівництву вело парковки на території
«Южненського
навчально-виховного
комплексу (загальноосвітня спеціалізована
школа І-ІІІ ступенів №2
– центр позашкільної
освіти-професійнотехнічне училище)
Южненської міської
ради Одеської області»
Площа, що підлягає
будівництву
велопарковки на
території
Адміністративної
будівлі
Площа, що підлягає
будівництву
велопарковки біля
спортивного майданчику на міському пляжі
Придбання спортивної
форми, інвентаря
Показники
ефективності
1)середні витрати або
вартість 1 кв.м., що
підлягає ремонту або
будівництву:

кв.м.

3,5

кв.м.

3,5

кв.м.

кв.м.

3,5

3,5

кв.м.

3,5

кв.м.

3,5

од.

82

85

90

95
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Середні витрати або
вартість 1 кв.м., що
підлягають будівництву
майданчика для
пляжного футболу на
території Приморського
парку м.Южного
Одеської області
Середні витрати або
вартість 1 кв.м., що
підлягають будівництву
спортивного
майданчику на
загальноміській
території будинку по
вул. Новобілярська, 20
м.Южного Одеської
області
Середні витрати або
вартість 1 кв.м., що
підлягають будівництву
комплексного
спортивного
майданчика (ігровий та
тренажерний) по просп.
Григорівського десанту,
10 м.Южного Одеської
області
Середні витрати або
вартість 1 кв.м., що
підлягають
реконструкції
спортивного
майданчика по вулиці
Хіміків, 14 м.Южного
Одеської області
Середні витрати або
вартість 1 кв.м., що
підлягають будівництву
тренажерного
майданчика по просп.
Миру, 21 м.Южного
Одеської області
Середні витрати або
вартість 1 кв.м., що
підлягають
капітальному ремонту
твердого покриття
(пішохідна доріжка) з
влаштуванням
велосипедної доріжки
по просп.
Григорівського десанту
від знаку «Якір» до вул.
Приморської м.Южного
Одеської області

грн.

285,7

грн.

2200,0

грн.

1225,0

грн.

1388,9

грн.

грн.

500,00

815,9
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Середні витрати або
вартість 1 кв.м., що
підлягають (пішохідна
доріжка) з влаштуванням
велосипедної доріжки по
вул. Приморська від
просп. Григорівського
десанту до дороги за ПК
«Дружба» м.Южного
Одеської обл.
Середні витрати або
вартість 1 од., що
підлягають придбанню
літнього павільйону
(тимчасова споруда) для
розташування шаховошашкового клуба
Середні витрати або
вартість 1 од., що
підлягають придбанню
тіньового навісу для
розташування літнього
шахово-шашкового
клуба
Середні витрати або
вартість 1 кв.м., що
підлягають будівництву
велосипедної доріжки
по вул. Т.Г.Шевченка
від вул. Іванова до
Площі Перемоги
м.Южного Одеської
області

грн.

1323,0

грн.

грн.

199000,0

199000,0

грн.

960,0

Середні витрати або
вартість 1 кв.м., що
підлягають
будівництву
спортивного майдан чику на
загальноміській
території будинку по
вул.Будівельників, 9
м.Южного Одеської
області

грн.

1978,7

Середні витрати або
вартість 1 кв.м., що
підлягають будівництву
спортивного
майданчику на
загальноміській
території «Громадський
центр» вздовж вул.
Будівельників
м.Южного Одеської
області м.Южного
Одеської області

грн.

1666,7
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Середні витрати або
вартість 1 кв.м., що
підлягають будівництву велопарковки
на території «
Южненської авторської
М.П.Гузика
експеримен- тальної
спеціалізованої
загальноосвітньої
школи-комплекса І-ІІІ
ступенів школикомплекса №3
Южненської міської
ради Одеської області»
Середні витрати або
вартість 1 кв.м., що
підлягають будівництву велопарковки на
території «Южненської
загально-освітної школи
І-ІІІ ступенів №1
Южненської міської
ради Одеської області»
Середні витрати або
вартість 1 кв.м., що
підлягають будівниц-тву
велопарковки по вул.
Новобілярська, 26
Середні витрати або
вартість 1 кв.м., що
підлягають будівницт-ву
велопарковки на
території «Южненського навчальновиховного комплексу
(загально-освітня спеціалізована школа І-ІІІ
ступенів №2 – центр
позашкільної освітипрофесійно-технічне
училище) Южненської
міської ради Одеської
області»
Середні витрати або
вартість 1 кв.м., що
підлягають будівництву
велопарковки на
території Адміністративної будівлі
Середні витрати або
вартість 1 кв.м., що
підлягають будівництву
велопарковки на
території спортивного
майданчику на міському
пляжі

грн.

1060,6

грн.

1060,6

грн.

грн.

1060,6

1060,6

грн.

1060,6

грн.

1060,6
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Медичне
забезпечення

2)середні витрати на
придбання 1 од.
спортивної форми,
інвентаря.
Показники якості
Покращення
материальної бази та
залучення всіх верств
населення для занять
спортом
Показники затрат
Обсяг видатків
Показники продукту
Придбання
медикаментів та
обладнання центру
«Спорт для всіх»
Показники
ефективності
Середні витрати на 1
учасника змагань,
учні
Показники якості
Покращення умов,
надання першої
медичної допомоги
спортсменам підчас
учбових занять та
змагань
Показники затрат
Обсяг видатків на
степендії у сфері
фізичної культури та
спорту
Показники продукту
Кількість стипендіатів:
- спортсмени
- тренери
- олімпійський чемпіон

Організаційне
забезпечення

грн.

197,5

205,8

210,0

214,7

%

100

100

100

100

тис.грн.

2,5

2,5

3,0

3,0

од.

70

70

70

70

грн.

35,7

35,7

42,8

42,8

%

100

100

100

100

тис.грн.

843,2

52,8

52,8

52,8

од.
од.
од.

7
4
2
1

6
4
2
-

6
4
2
-

6
4
2
-

грн.
грн.
грн.

400,0
1000,0
66670,0

500
1200
-

500
1200
-

500
1200
-

%

100

100

100

100

Показники
ефективності
Середній розмір
стипендії на місяць:

- спортсмени
- тренери
- олімпійські чемпіони
Показники якості
Підтримка спортсменів
та тренерів за
досягнення особливо
високих спортивних
результатів
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Показники затрат
Обсяг видатків
Показники продукту
Науковометодичне
забезпечення

Придбання журналів
обліку

тис.грн.

0,5

0,5

0,5

0,5

од.

40

40

40

40

грн.

12,5

12,5

12,5

12,5

%

100

100

100

100

Показники
ефективності
Середні витрати на
придбання журналів

Показники якості
Рівень забезпечення
журналами обліку
спортивних закладів

Перелік заходів і завдань для виконання в межах міської програми розвитку фізичної культури і спорту в м.Южному на
2017-2020 роки
Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота – 475,7 тис.грн.
Джерела
фінансування

Найменування заходу,
завдання

Відповідальні
виконавці

1

Запровадження в навчальних
закладах рухової активності
школярів в обсязі 8 годин на
тиждень

ЗОШ №1,
НВК (ЗОШ№2)
Центр - ПТУ,
АШГ№3, НВК
ім.В.Чорновола

2017-2020
роки

2

Відповідно до затверджених
нормативів організувати
будівництво спортивної
школи в місті

Комітет по фізичній
культурі та спорту
УОКСМП

2017-2020
роки

-

-

-

-

-

-

2017-2020
роки

всього

89,1

95,7

102,9

108,0

395,7

83,1

89,7

96,9

102,0

371,7

6,0

6,0

6,0

6,0

24,0

Забезпечити проведення та
участь в змаганнях,
конкурсах і фізкультурнооздоровчих заходах з
активного сімейного
3 дозвілля та нетрадиційних
видах спорту міським
центром «Спорт для всіх»

Міський центр
фізичного здоров'я
населення «Спорт
для всіх»

Строки
виконання

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис. грн.

-

місцевий
бюджет
інші
джерела

2017
рік

-

2018
рік

-

2019
рік

-

2020
рік

-

Всього

-

Очікувані кінцеві
результати
Збільшення кількості
учнів навчальних закладів,
охоплених заняттями з
фізичної культури і спорту
у позанавчальний час
Створення спортивної
школи

Збільшення кількості
проведених
фізкультурнооздоровчих та
спортивних заходів.
45% населення охоплено
заняттями з фізичної
культури та спорту за
місцем проживання та
відпочинку

19
Обсяги фінансування,
тис. грн.

Джерела
фінансування

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Всього

всього

-

-

-

-

-

Найменування заходу,
завдання

Відповідальні
виконавці

Строки
виконання

ЗОШ №1,
НВК (ЗОШ№2)
Центр - ПТУ,
АШГ№3,

2017-2020
роки

4

Створити умови для
підвищення фізичної
підготовленості призовної
молоді для проходження
строкової служби у Збройних
силах України, щорічно
проводити міську спартакіаду
допризовної молоді та
приймати участь обласній

НВК ім. В.Чорновола

5

Забезпечити щорічне
проведення масових,
спортивних змагань

Комітет по фізичній
культурі та
спорту УОКСМП

2017-2020
роки

місцевий
бюджет

15,0

15,0

15,0

15,0

60,0

Сприяти введенню до штатів
підприємств, установ та
організацій інструкторів з
виробничої фізичної
культури
Залучення представників
підприємств, установ та
організацій різних
організаційно-правових форм
власності до занять фізичною
культурою і спортом за
місцем роботи

Комітет по
фізичній культурі та
спорту УОКСМП,
адміністрація
підприємств

2017-2020
роки

-

-

-

-

-

-

6

7

8

Залучення населення з
обмеженими можливостями
до систематичних занять
фізичною культурою та
спортом

місцевий
бюджет
інші
джерела

Адміністрація
підприємств

2017-2020
роки

-

-

-

-

-

-

Спортивно оздоровчий центр

2017-2020
роки

місцевий
бюджет

5,0

5,0

5,0

5,0

20,0

Очікувані кінцеві
результати
Покращення
фізичної підготовки
призивної молоді

Збільшення кількості
проведення
спортивних змагань
на 15% та кількість
учасників змагань
Покращення
фізкультурнооздоровчої роботи на
підприємствах
Збільшення місць
для занять фізичною
культурою і спортом
та реабілітаційних
кімнат на
підприємствах на
10%
Проведення міських
змагань та участь в
обласних змаганнях
населення з
обмеженими
можливостями

20
Розвиток олімпійських видів спорту – 116,7 тис.грн.

Найменування заходу,
завдання

1

2

3

Залучення дітей та молоді до
занять у спортивних клубах
міста

Забезпечити розвиток
пріоритетних видів спорту, в
яких спортсмени м. Южного
мають реальні можливості
продемонструвати високі
спортивні результати на
республіканських,
міжнародних змаганнях,
олімпійських іграх
Скласти єдиний календар
спортивно-масових та
фізкультурно-оздоровчих
заходів міста

Відповідальні
виконавці

Комітет по
фізичній культурі та
спорту УОКСМП

Комітет по
фізичній культурі та
спорту УОКСМП

Комітет по фізичній
культурі та
спорту УОКСМП

Строки
виконання

2017-2020
роки

2017-2020
роки

2017-2020
роки

Джерела
фінансування

-

-

-

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
2017 рік

-

-

-

2018 рік

-

-

-

2019 рік

-

-

-

2020 рік

-

-

-

Всього

Очікувані кінцеві
результати

-

Збільшення
кількості дітей та
молоді залучених
до занять у
спортивних клубах
до 25% від
загальної кількості
відповідного віку

-

Збільшення
кількості
спортсменів членів
національних
збірних команд

-

Збільшення кількості
учасників
спортивно-масових
та фізкультурно оздоровчих заходів

4

Проведення спортивних
змагань з олімпійських видів
спорту

Комітет по фізичній
культурі та
спорту УОКСМП

2017-2020
роки

місцевий
бюджет

24,7

27,5

30,7

33,8

116,7

5

Сприяти формуванню
системи спортивних клубів
різних форм власності

Комітет по фізичній
культурі та
спорту УОКСМП

2017-2020
роки

-

-

-

-

-

-

Збільшення
кількості
проведених
спортивних заходів
та учасників
змагань
Збільшення
кількості
спортивних клубів

21
6

7

Забезпечити збереження
кількості команд по ігровим
видам спорту та участь їх у
чемпіонатах України
Сприяти участі спортсменів
та команд міста у
Всеукраїнських спортивних
іграх з олімпійських та не
олімпійських видів спорту

Комітет по фізичній
культурі та
спорту УОКСМП
Комітет по фізичній
культурі та
спорту УОКСМП

2017-2020
роки

2017-2020
роки

-

-

-

-

-

-

Збільшення
кількості команд

-

-

Збільшення
кількості нагород
та участі
спортсменів у
змаганнях

2020 рік

Всього

-

-

-

-

Забезпечення Програми
Кадрове забезпечення
Обсяги фінансування, тис. грн.
Найменування заходу,
завдання

1

Представляти викладачів
фізичного виховання,
тренерів, спеціалістів, плідно
працюючих в галузі до
нагородження державними
нагородами, присвоєння
почесних звань, іншими
видами морального
заохочення

Відповідальні
виконавці

Строки
виконання

Комітет по фізичній
культурі та
спорту УОКСМП

2017-2020
роки

Джерела
фінансування

-

2017 рік

-

2018 рік

2019 рік

-

-

-

-

Очікувані кінцеві
результати
Підвищення
ефективності
роботи викладачів
фізичного
виховання,
тренерів та
спеціалістів
працюючих в цій
галузі

Матеріально-технічне забезпечення – 16757,5 тис.грн.
Обсяги фінансування, тис. грн.
Найменування заходу,
завдання

1

Придбання спортивного
інвентарю для міського
центру «Спорт для всіх»

Відповідальні
виконавці
Міський
центр фізичного
здоров'я населення
«Спорт для
всіх»,

Строки
виконання

2017-2020
роки

Джерела
фінансування
місцевий
бюджет

2017 рік

16,2

2018 рік

17,5

2019 рік

18,9

2020 рік

20,4

Всього

73,0

Очікувані кінцеві
результати
Покращення
спортивної бази
для проведення
учбових занять та
змагань

22

2

Будівництво майданчика для
пляжного футболу на
території Приморського
парку м.Южного Одеської
області, в т.ч.

УКБ ЮМР

2017-2020
роки

місцевий
бюджет

Проектні роботи

3

Будівництво спортивного
майданчику на
загальноміській території
будинку по вулиці
Новобілярській, 20
м.Южного Одеської області,
в т.ч.

-

УКБ ЮМР

2017-2020
роки

4

50,0

УКБ ЮМР

2017-2020
роки

місцевий
бюджет

Проектні роботи

5

Реконструкція спортивного
майданчику по вулиці
Хіміків, 14 м.Южного
Одеської області, в т.ч.

УКБ ЮМР

місцевий
бюджет

Проектні роботи

6

Будівництво тренажерного
майданчику по просп. Миру,
21 м.Южного Одеської
області, в т.ч.
Проектні роботи

1500,0

30

2017-2020
роки

УКБ ЮМР

2017-2020
роки

-

30

1300,0

500,0

-

-

місцевий
бюджет

1280,0

530,0

1350,0

Залучення до
занять боксом,
карате та
кікбоксом
широких верств
населення та
покращення умов
занять

1500,0

Залучення до
занять ігровими
видами спорту
широких верств
населення та
покращення умов
занять воркаутом

-

-

-

місцевий
бюджет

Проектні роботи
Будівництво комплексного
спортивного майданчику
(ігровий та тренажерний) по
просп. Григорівського
десанту, 10 м.Южного
Одеської області, в т.ч.

-

Залучення до
занять пляжними
ігровими видами
спорту широких
верств населення
та покращення
умов занять

-

-

-

-

-

-

1280,0

30

-

-

-

-

-

-

156,0
156,0

-

-

-

6,0

Залучення до
занять ігровими
видами спорту
серед широких
верств населення та
покращення умов
занять воркаутом
Залучення до
занять серед
широких верств
населення та
покращення умов
занять воркаутом

23

7

8

Капітальний ремонт твердого
покриття (пішохідна доріжка) з
влаштуванням велосипедної
доріжки по просп.
Григорівського десанту від
знаку «Якір» до вул.
Приморської м.Южного
Одеської області, в т.ч.
Проектні роботи
Технічний нагляд
Капітальний ремонт твердого
покриття (пішохідна доріжка) з
влаштуванням велосипедної
доріжки по вул. Приморська
від просп. Григорівського
десанту до дороги за ПК
«Дружба» м.Южного Одеської
обл., в т.ч.

УКБ ЮМР

2017-2020
роки

місцевий
бюджет

4845,7

76,8
83,07

УКБ ЮМР

2017-2020
роки

місцевий
бюджет

Проектні роботи

665,0

-

-

-

30,0

-

-

4845,7

Популяризація
велоспорту серед
широких верств
населення та
покращення умов
занять

665,0

Популяризація
велоспорту серед
широких верств
населення та
покращення умов
занять

-

-

-

-

-

-

9

Прибдання літнього
павільйону (тимчасова
споруда) для розташування
шахово-шашкового клуба

УОКСМП ЮМР

2017-2020
роки

місцевий
бюджет

-

199,0

-

-

199,0

1
0

Придбання тіньового навісу
для розташування літнього
шахово-шашкового клуба

УОКСМП ЮМР

2017-2020
роки

місцевий
бюджет

199,0

-

-

-

199,0

1
1

Будівництво велосипедної
доріжки по вул.
Т.Г.Шевченка від вул.
Іванова до Площі Перемоги
м.Южного Одеської області,
в т.ч.
Проектні роботи

УКБ ЮМР

2017-2020
роки

місцевий
бюджет

-

-

-

2490,0
2490,0

-

-

-

90,0

Популяризація
шахів серед
широких верств
населення та
покращення умов
занять
Популяризація
шахів серед
широких верств
населення та
покращення умов
занять
Популяризація
велоспорту серед
широких верств
населення та
покращення умов
занять
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1
2

Будівництво спортивного
майданчику на загальноміській території будинку по
вулиці Будівельників, 9
м.Южного Одеської області,
в т.ч.

УКБ ЮМР

2017-2020
роки

місцевий
бюджет

Проектні роботи

1
3

Будівництво спортивного
майданчику на загальноміській території
«Громадський центр» вздовж
вулиці Будівельників
м.Южного Одеської області,
в т.ч.

50,0

УКБ ЮМР

2017-2020
роки

місцевий
бюджет

Проектні роботи

1
4

Будівництво велопарковки на
території « Южненської
авторської М.П.Гузика
експериментальної
спеціалізованої
загальноосвітньої школикомплекса І-ІІІ ступенів
школи-комплекса №3
Южненської міської ради
Одеської області»

1
5

Будівництво велопарковки на
території «Южненської
загальноосвітної школи І-ІІІ
ступенів №1 Южненської
міської ради Одеської
області»

-

-

100,0

УКБ ЮМР

УКБ ЮМР

2017-2020
роки

2017-2020
роки

місцевий
бюджет

місцевий
бюджет

3,3

3,3

1300,0

-

2000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1350,0

Популяризація
здорового способу
життя серед
широких верств
населення та
покращення умов
занять

2100,0

Залучення до
занять вуличним
баскетболом
широких верств
населення та
покращення умов
занять

3,3

Популяризація
велоспорту та
здорового способу
життя серед
широких верств
населення та
покращення умов
занять

3,3

Популяризація
велоспорту та
здорового способу
життя серед
широких верств
населення та
покращення умов
занять

-

-

-

-

-

-
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1
6

Будівництво велопарковки по
вул. Новобілярська, 26

1
7

Будівництво велопарковки на
території «Южненського
навчально-виховного
комплексу (загальноосвітня
спеціалі-зована школа І-ІІІ
ступенів №2 – центр
позашкільної освітипрофесійно-технічне
училище) Южненської
міської ради Одеської
області»

УКБ ЮМР

УКБ ЮМР

2017-2020
роки

2017-2020
роки

місцевий
бюджет

місцевий
бюджет

-

3,3

3,3

-

-

-

-

-

3,3

Популяризація
велоспорту та
здорового способу
життя серед
широких верств
населення та
покращення умов
занять

3,3

Популяризація
велоспорту та
здорового способу
життя серед
широких верств
населення та
покращення умов
занять

1
8

Будівництво велопарковки на
території Адміністративної
будівлі

УКБ ЮМР

2017-2020
роки

місцевий
бюджет

-

3,3

-

-

3,3

1
9

Будівництво велопарковки на
території спортивного
майданчику на міському
пляжі

УКБ ЮМР

2017-2020
роки

місцевий
бюджет

-

3,3

-

-

3,3

Популяризація
велоспорту та
здорового способу
життя серед
широких верств
населення та
покращення умов
занять
Популяризація
велоспорту та
здорового способу
життя серед
широких верств
населення та
покращення умов
занять

26
Медичне забезпечення – 11,0 тис. грн.

1

Придбання медикаментів та
медичного обладнання для
міського центру «Спорт для всіх

Міський
центр фізичного
здоров'я населення
«Спорт для
всіх»,

2017-2020
роки

місцевий
бюджет

2,5

2,5

3,0

3,0

11,0

Покращення умов
надання першої
медичної допомоги
спортсменам під час
учбових занять та
змагань

Науково-методичне забезпечення – 2,0 тис. грн.
Обсяги фінансування, тис. грн.
Найменування заходу,
завдання
Придбання науково-методичної
1
літератури та періодичних видань

Відповідальні
виконавці

Строки
виконання

Джерела
фінансування

Комітет по
фізичній культурі та
спорту УОКСМП

2017-2020
роки

місцевий
бюджет

2017 рік

0,5

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Всього

Очікувані кінцеві
результати

0,5

0,5

0,5

2,0

Методичне забезпечення
для підготовки та
проведен ня учбових
занять та змагань

Інформаційне забезпечення
1
2

3

1

Забезпечувати висвітлення
спортивних подій через засоби
масової інформації
Забезпечити інформування
населення через засоби масової
інформації про позитивний
Забезпечити інформування
населення через засоби масової
інформації про позитивний
вплив на людину занять масовим
спортом.

Видатки на стипендії сфері
фізичної культури та спорту

Комітет по
фізичній культурі та
спорту УОКСМП
Комітет по
фізичній культурі та
спорту УОКСМП
Комітет по
фізичній культурі та
спорту УОКСМП

2017-2020
роки

-

-

-

-

-

-

Популяризація фізичної
культури та спорту

2017-2020
роки

-

-

-

-

-

-

Популяризація
здорового образу життя

2017-2020
роки

-

-

-

-

-

-

Популяризація
здорового образу життя

57,8

57,8

1021,6

52,8

52,8

1001,6

5,0

5,0

20,00

Організаційне забезпечення – 1021,6 тис. грн.
Всього
848,2
57,8
Місцевий
843,2
52,8
бюджет
Комітет по
Інші
2017-2020
5,0
5,0
фізичній культурі та
джерела
роки
спорту УОКСМП

Визначення
кращих спортивних
клубів, команд,
тренерів та
спортсменів міста
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Міжнародна діяльність
Обсяги фінансування, тис. грн.

1

Найменування заходу,
завдання

Відповідальні
виконавці

Строки
виконання

Джерела
фінансування

Сприяти розвитку
співробітництва у сфері
фізичної культури і спорту із
зарубіжними країнами

Комітет по
фізичній культурі та
спорту УОКСМП

2017-2020
роки

-

Відповідальні
виконавці

Строки
виконання

Джерела
фінансування

Назва

Разом по програмі

Секретар ради

Комітет по фізичній
культурі та спорту
УОКСМП ЮМР,
УКБ ЮМР

2017-2020
роки

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Всього

-

-

-

-

-

Обсяги фінансування, тис. грн.
2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Всього

Інші
джерела

11,0

11,0

11,0

11,0

44,0

Місцевий
бюджет

9689,8

5049,4

722,8

2878,5

18340,5

Всього

9700,8

5060,4

733,8

2889,5

18384,5

Є.М. Ігнатовський

Очікувані кінцеві
результати
Покращення
міжнародних
відносин

Очікувані кінцеві
результати
Покращення
матеріальної бази в
результаті капіта льних та поточних
ремонтів, реконс трукції та будівництва спортивних
об’єктів; створення
спортивної школи;
покращення умов
праці та залучення
до занять спортом
всіх верств
населення

