
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження Програми розвитку масового спорту 

за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення 

в м. Бровари на 2011 - 2015 роки 

Розглянувши проект Програми розвитку масового спорту за місцем 

проживання та у місцях масового відпочинку населення в м. Бровари на 2011 -

2015 роки розроблений з метою розвитку масового спорту за місцем 

проживання та у місцях масового відпочинку населення та керуючись 

п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійних комісій з молодіжної політики та спорту, з 

питань соціально - економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів і 

цін Броварська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити Програму розвитку масового спорту за місцем проживання та у 

місцях масового відпочинку населення в м. Бровари на 2011 - 2015 роки /далі -

Програма/, /додаток 1/. 

2. Фінансовому управлінню забезпечити фінансування цієї Програми згідно з 

кошторисом, /додаток 2/. 

3. Начальнику відділу фізичної культури і спорту здійснювати координацію 

діяльності по виконанню Програми. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Виноградову Л.М. 

Міський голова І.В. Сапожко 

м Бровари 

від 

№ 



Додаток 2 

до рішення Броварської 

МІСЬКОЇ р а д и 

від 

№ 

Кошторис витрат на фінансування Програми розвитку масового спорту за місцем проживання та у місцях масового відпочинку 

населення в м. Бровари на 2011 - 2015 роки. 
№ 

з/п 
II рої рами 

Термін 

виконання 

№ 

з/п 
II рої рами 

Термін 

виконання 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всього із міського бюджету: 

тис. гри. 2011-2015 роки /" * 
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Показники виконання: 

тис. грн 166,0 30,0 32,0 34,0 35,0 35,0 

кількість заходів, од 12 12 12 12 12 

кількість учасників всього, чол 600 600 600 600 600 

середня вартість послуги, грн 50,0 53,3 56,6 58,3 58,3 

Показники виконання: 1 
тис грн 40,0 І 40,0 

Дкй&Проводити щорічнийшесня* іийімісячник з.ремонтуута облаштування спортивних' майданчиків :̂ * ® ^ 

Показники виконання: і 
тис. грн 50,0 І 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Показники виконання: 1 

тис. грн 75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

кількість заходів, од 5 5 5 5 5 

кількість учасників всього, чол і 1 500 500 500 500 500 

середня вартість послу! и, гри | | 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 



Показники виконання: 
тис грн 45,0 7,0 8,0 10,0 10,0 10,0 
кількість заходів, од 

кількість учасників всього, чол 700 700 700 700 700 
середня вартість послуги^ гри 10,0 11,4 14,3 14,3 14,3 

Показники виконання. 
тис ірн 189,0 35,0 36,0 38,0 40,0 40,0 
кількість заходів, од 12 12 12 12 
кількість учасників всього, чол 1200 1200 1200 1200 1200 

31.6 33 3 33,3 
і-захід£Рлімпійсью4^ 

середня вартість послуги, гри 29,2 30,0 
[спортивно « масої 

Показники виконання: 
ТИС.І 20,5 3,0 33 4,0 5,0 5,0 
кількість заходів, од 

кількість учасників всього, чол 1000 1000 1000 1000 1000 
середня вартість послуги, грн 3,5 4,0 5,0 5,0 

Міський голова 

підпис 

І В Сапожко 



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 

Рішенням Броварської 

міської ради 

від 

№ 

Програма розвитку масового спорту 

за місцем проживання та у місцях масового відпочинку 

населення в м. Бровари на 2011 - 2015 роки 

м. Бровари 

2010 рік 
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Загальні положення 

Фізична культура і спорт є складовою частиною виховного процесу дітей та 
підлітків, учнівської та студентської молоді Відіграє важливу роль у зміцненні 
здоров'я, підвищенні фізичних і функціональних можливостей організму людини, 
забезпеченні здорового дозвілля, збереженні тривалості активного життя 
дорослого населення. 

В місті проводиться певна робота, спрямована на стабілізацію розвитку 
масової фізичної культури і спорту, збереження всіх складових її діяльності 

Проте рівень розвитку фізичної культури і спорту, ще не відповідає 
сучасним вимогам і не може задовольнити потреб населення Відсутня чітко 
скоординована програма взаємодії різних державних структур і громадських 
організацій, які беруть участь у фізкультурно - спортивному русі Громадська 
думка та соціальна практика здебільшого ігнорують можливості фізичної 
культури і спорту у вирішенні важливих соціально - економічних проблем Лише 
10,1 відсотка населення залучено до занять фізичною культурою і спортом 
(загальнодержавний показник -13 відсотків, обласний - 8,7) 

Спостерігається тенденція до зниження середньої' тривалості життя, яка на 
10-15 років нижча, ніж в економічно розвинутих європейських країнах. Викликає 
стурбованість демографічна ситуація в м Бровари Щороку за станом здоров'я 
на військову службу не призивається кожний четвертий юнак 

Водночас нинішній рівень розвитку фізичної культури у нашій країні і, 
зокрема, в м Бровари не задовольняє потреб населення Недооцінюються її 
можливості у формуванні здорового способу життя та зміцненні здоров'я 
населення, профілактиці шкідливих звичок, передусім серед молоді Нагальним 
залишається питання забезпечення оптимальної рухової активності у структурі 
життєдіяльності та дозвілля громадян. 

На сьогодні існує потреба у проведенні якісних змін у сфері фізичної 
культури і спорту на основі використання сучасних підходів, об'єднання зусиль 
зацікавлених організацій та широких верств населення 

Звідси випливає гостра потреба у прийняті Програми розвитку масового 
спорту за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення в 
м Бровари на 2011-2015 роки 

Мета та основні завдання Програми 

Метою Програми є реалізація першочергових і перспективних заходів, 
спрямованих на створення належних умов для підвищення ефективного 
розвитку масового спорту за місцем проживання та в місцях масового відпочинку 
населення, які стануть основою поліпшення здорового способу життя та рухової 
активності кожної людини, створення необхідних соціально - економічних, 
нормативно - правових, організаційно - технічних умов та здійснення заходів для 
розвитку фізичної культури і спорту. 



Основними завданнями Програми є: 

впровадження дієвої системи фізкультурної просвіти населення, яка б 
сприяла формуванню традицій і культури здорового способу життя, престижу 
здоров'я; 

залучення громадян до регулярних занять фізкультурою і спортом за 
місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення, 

збереження наявної з подальшим удосконаленням матеріально -
спортивної бази за місцем проживання та ефективне її використання, 

визначення та задоволення місцевих потреб у кваліфікованих кадрах, 
підвищення професійного рівня роботи фахівців фізичного виховання, 

розвиток клубної системи у сфері фізичної культури і спорту, зокрема, 
мережі дитячо - підліткових спортивних клубів за місцем проживання, 

надання підтримки становленню та впровадження ринку доступних і 
якісних оздоровчих, рекреаційних та реабілітаційних послуг, 

створення системи інформування населення через засоби масової 
інформації про роль і значення масового спорту у житті суспільства та кожної 
людини 

Фінансове забезпечення 

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів, які щороку 
передбачаються в міському бюджеті для виконання програм і заходів розвитку 
фізичної культури і спорту, а також інших джерел 

Очікувані результати від реалізації заходів Програми 

Прийняття Програми дозволить 
удосконалити умови та форми діяльності усіх складових сфер фізичної 

культури і спорту за місцем проживання, у тому числі кадрового, матеріально -
технічного та інформаційного забезпечення, 

підвищити ефективність фізичного виховання та масового спорту у 
формуванні здорового способу життя населення міста; 

збільшити до кінця 2012 року не менше ніж на 25 відсотків, чисельність 
представників різних верств населення, які регулярно займаються всіма видами 
фізкультурно - оздоровчої роботи за місцем проживання та в місцях масового 
відпочинку населення 

Реалізація Програми здійснюється за таким напрямком 

Спорт для усіх верств населення за місцем проживання та у місцях 
масового відпочинку громадян 
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Організація і контроль за виконанням програми 

Координацію діяльності та контроль за виконанням Програми розвитку 
масового спорту за місцем проживання та у місцях масового відпочинку 
населення в м Бровари на 2011 - 2015 роки покладається на відділ фізичної 
культури і спорту Броварської міської ради 

Заходи «Програми розвитку масового спорту за місцем 
проживання та у місцях масового відпочинку населення 

в м. Бровари на 2011 - 2015 роки» 

1. Створити центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» в 
м Бровари з штатом 5 чоловік із залучення фізкультурно - спортивного 
товариства «Україна» 

Відділ фізичної культури і спорту, 
ФСТ «Україна» 

2011 рік 

2. Створити при кожному дошкільному закладі спортивні майданчики та 
приміщення фізкультурно - оздоровчого призначення, провести їх благоустрій та 
обладнання 

Управління освіти, відділ фізичної культури 
і спорту 

2011-2015 роки 

3. Проводити змагання за програмою «Старти надій», «Шкіряний м'яч», 
«Золота шайба», інші спортивно - масові заходи серед учнівської молоді 

Відділ фізичної культури і спорту, 
управління освіти 

/жовтень - травень/ 
2011-2015 роки 

4 Сприяти розвитку із залученням інвесторів мережі сучасних центрів та 
клубів фізкультурно - спортивної' спрямованості різних організаційно - правових 
форм, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно - оздоровчі послуги за 
місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення 

Відділ фізичної культури і спорту 

2011-2015 роки. 

5 Вивчити питання та внести пропозиції щодо можливості виділення 
спеціальних приміщень при будівництві житлових будинків для утворення та 
організації роботи дитячо - підліткових, фізкультурно - спортивних клубів. 
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Відділ фізичної культури І спорту 

2011-2015 роки 

6 Забезпечити належні умови для організації навчання плавання у місцях 
відпочинку громадян на воді та в оздоровчих і спортивних таборах 

Відділ фізичної культури і спорту, 
управління освіти 

2011-2015 роки 

7. Забезпечити збереження та розвиток мережі дитячо - підліткових 
фізкультурно - спортивних клубів за місцем проживання населення, їх утримання, 
обладнання, ремонт 

Відділ фізичної' культури і спорту, управління 
житлово - комунального господарства, 
управління освіти 

2011-2015 роки 

8. Сприяти створенню за рахунок позабюджетних коштів на спортивних 
спорудах, за місцем проживання населення та у містах масового відпочинку 
громадян груп фізкультурно - оздоровчої спрямованості для населення різного 
віку 

Відділ фізичної культури і спорту 

2011-2015 роки 
9 Запровадити ефективні форми проведення виробничої гімнастики у 

режимі робочого дня, активного відпочинку та після трудового відновлення, 
профілактичних занять фізкультурно - спортивної' спрямованості. 

Відділ фізичної культури і спорту, 
ФСТ «Україна», «Спартак» 

2011-2015 роки 

10 Забезпечити проведення щороку міської Спартакіади «Здоров'я» та 
інших масових спортивних змагань, армрестлінг, лижні перегони, шахи, шашки, 
настільний теніс, міні - футбол, крос весняний, баскетбол, плавання, гирьовий 
спорт, волейбол. 

Відділ фізичної культури і спорту, 
ФСТ «Україна» 

/січень - грудень/ 
2011-2015 роки 
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11 Облаштувати стежку здоров'я в міському парку «Перемога» 

Відділ фізичної культури і спорту 

2011-2015 роки 

12. Проводити щорічний весняний місячник з ремонту та облаштування 
спортивних майданчиків 

Відділ фізичної культури і спорту 

2011 - 2015 роки 

13 Щорічно проводити спортивно - масові заходи присвячені Всесвітньому 
дню здоров'я - «Рух за ради здоров'я», присвячені Дню захисту дітей масові 
заходи «Спорт у кожному дворі» «Веселі старти», змагання з футболу серед 
дворових команд, «Спортивна родина», шаховий турнір на дворових майданчиках, 
осінній крос «Золото парку», турнір з шашок на дворових майданчиках 

Відділ фізичної культури і спорту, 
ФСТ «Україна» 

/квітень - вересень/ 
2011 -2015 роки 

14. Проводити показові виступи спортивних клубів з нагоди зимових свят 
«Ти зможеш, якщо я зміг!», дитячо - спортивні вечори «Новорічні старти» 

Відділ фізичної культури і спорту 

/січень/ 
2011 -2015 роки 

15 Проводити ігри ветеранів спорту з видів спорту, волейбол, легка 
атлетика, баскетбол, настільний теніс, футбол, традиційні лижні перегони 
«Різдвяні старти», пам'яті М. Корзюка, перегони «Пролісок», легкоатлетичний 
пробіг «Ентузіаст», лісний марафон «Витривалість», легкоатлетичний марафон 
«Фукуока», легкоатлетичний пробіг «Осінній лист» 

Відділ фізичної культури і спорту, 
ФСТ «Україна» 

/жовтень/ 
2011 -2015 роки 

16 Організувати раду ветеранів фізичної культури і спорту 

Відділ фізичної культури і спорту 

2011 рік 



17. Проводити спортивно - масовий захід «Олімпійський день» легка 
атлетика, настільний теніс, стрітбол, шахи 

Відділ фізичної' культури і спорту 

/травень/ 
2011 -2015 роки 

18 Облаштувати майданчик для екстремальних видів спорту в міському 
парку «Перемога» 

Відділ фізичної культури і спорту 

2011 -2015 роки 

19 Передбачити у планах забудов нових мікрорайонів міста площинні 
спортивні споруди (спортмайданчики, гімнастичні містечка), у тому числі в парках 
культури і місцях масового відпочинку населення. 

Відділ фізичної культури і спорту, 
відділ містобудування та архітектури 

2011 -2015 роки 

20. Привести у належний стан і забезпечити збереження спортивних 
майданчиків, гімнастичних містечок та спортивних споруд, що знаходяться у 
місцях масового відпочинку населення 

Відділ фізичної культури і спорту. 

2011 -2015 роки. 

21. Надавати консультативно - методичну допомогу суб'єктам 
господарювання, клубам, що здійснюють діяльність у сфері фізичної культури і 
масового спорту, щодо дотримання вимог ліцензійного законодавства України 

Відділ фізичної культури і спорту. 

2011 -2015 роки 

22 Створити при фізкультурно - оздоровчих спортивних спорудах, у парках 
культури і відпочинку групи фізкультурно - оздоровчої спрямованості серед 
населення різного віку за рахунок коштів із джерел, не заборонених законодавство 
України. 

Відділ фізичної культури і спорту 

2011 -2015 роки 
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23 Провести роботу щодо залучення позабюджетних коштів для 
облаштування спортивних споруд і майданчиків за місцем проживання 

Відділ фізичної культури і спорту 

2011 -2015 роки 

24 Забезпечити медичним обслуговування фізкультурників та спортсменів 
при проведенні фізкультурно - оздоровчих та спортивно - масових заходів різного 
рівня за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення 

Відділ фізичної культури і спорту 

2011 -2015 роки 

25 Забезпечити організацію та проведення спортивно - масових заходів у 
період оздоровлення дітей та підлітків в оздоровчих таборах, пансіонатах і 
санаторіях 

Відділ фізичної культури і спорту, 
управління освіти 

2011 -2015 роки 

26 Вжити заходів щодо розроблення, виготовлення та розповсюдження 
інформаційно - рекламної продукції' з питань формування здорового способу 
життя та методичних рекомендацій щодо занять фізичною культурою та масовим 
спортом, пропаганди фізичної культури і масового спорту 

Відділ фізичної культури і спорту 

2011 -2015 роки 

27 Створити та запровадити систему інформування населення через 
засоби масової інформації про роль фізичної культури і спорту у житті суспільства 
та кожної людини 

Міський голова І В Сапожко 


