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БРОВАРСІ,КА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г . .. Про затверджеННJJ Програми розвитку "І 
фІЗИЧН01 культури і спорту на 2007-2011 роки в м. Бровари 

Розглянувши проект Програми розвитку фізичної культури і спорту на 
20~?-20 ~ 1 po~ в ~. Бровари, розроблений на виконании Постанови Кабінcny 
Міністрш ~КPaI~ вІД 15.l1.2.006p. Н!!1594 про затверджеини Дер>кавноі програми 
розвитку фІЗИЧН01 культури 1 спорту на 2007-2011 роки та керуючись п.22 ст.26 
Закону України "Про місцеве самовридувaннJI в Украіні", враховуючи 
рекомендації посriйної депутатської комісії з гуманітарних питань, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію про хід виконaииJI міської цільової Комплексної програми 
"Фізичне виховання здоров'я нації" від 25.021999р. Н!! 90-08-23, взяти до відома 
(додаток Н!!I). 

2. ЗатверДИ'1И Програму розвитку фізичної КУЛЬ'lYPи і спор1У на 
2007-2011 роки в м. Бровари (далі Програма) (додаток Н!!2). 

3. Управлінним та відділам міської ради подавати інформацію про хід 
виконaнmI програми до 15 червНJI та 15 грудни . 

4. Відцілу фізичної КУЛЬ1УРи і спорту ( Лавер П.l.) здійСlПOвати координацію 
діильності по виконашпо програми і доповідати на засіданні міськоі Ради про хід 
її виконяННJI. 

5. Фінансовому управлінню забезпечити фінансуваиии дано! П~ограми. 
6. ЗНJП'И з КОНТРОJПO міську цільову Комплексну ~~ГPIIМ! . ФІЗи;не вихов8ННJI 

здоров'я нації" затвердх(ену рimеИНJIМ ~p~~a~.~ЬK01 МlСЬК01 Ради ВІД 25.021999р. 
Х!! 90-08-23 У зв'JIЗк,у з захінчеННJIМ терМІну u дп. .. . _ 

7 к' анним...даИогcFрішеВНJI покласти на КОМlс1Ю МlСЬК01 ради З 
. оmpоль за викон ("") i;~ І , ':'. Ш ЛП 

ГУМанітарних питань та зас~tмiсько~ голови естопал . . J 
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ПОДАННЯ: 

начальник відділу фізичної культури . 
1 спорту 

П.І.Лавер 

ПОГОДЖЕНО: 

секретар міської ради ~-t":'.D. Сапожко 

. 
заступник МІського голови Л.П. Шестопал 

керуючий справами виконкому В.П.ДворсьКИЙ 

начальник фінансового управління ~ __ ..be~~~n.M. Зеленська 

начальник юридичного відділу ~ І.Г.Лавер 
. 

начальник загального відцілу 
Н.І. Гнапок 

голова постійно-діючої 1Т5fV'1"!~L."'n 

комісПз.~анітарвих~nм~~~~~~~~ 
А.В. Кривонос 
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. Додаток Н2 1 
д? РІшення міської ради 
ВІД ,.j 5" еі1Н&2. ~ 
Н2 ,J,Jf- -ІВ -І)!) . 

Інформація 
про хід виконання міської цільової Ко .. 

· мплеКСНОlпрограми 
"ФІзичне виховання-здоров'я нації" від 25 021999 '11: 

. р. ",2 90-08-23 

Міська цільова Комплексна програма "Фізичне ви 
. Б .. . ховання здоров'я нації" 

прийнята РІшенням роваРСЬКОI МІСЬКОЇ ради від 25 021999 '11: 90 
... 1999 2005 . р. ",2 -08-23 

терміном ~~I ~ .. по . 23 роки та прОдовжений на 2006 рік рішенНJlМ 
БроваРСЬКО1 МІСЬКОІ ради ВІД .02.06 N!! 945-44-04. 

Головною метою програми було створення необхідних соціально
економічних, нормативно-пра~ових, організаційно-технічних умов та 
здійснення антикризових захОДІВ щодо підвищенНJI житгєдіяльності галузі 
фізичної культури і спорту ії адаптації ДО ринкових відносин. 

Програма здійснювалась за такими напрямами: 
1. Фізичне виховання у дошкільних закладах, фізкультурно-оздоровча та 

спортивно - масова робота у навчально-виховній сфері. 
2. Фізкультурно-оздоровча робота у виробничій та соціально - побутовій 

сферах. 
з. Фізкультурно-оздоровча, реабілітаційна та спортивна діяльність серед 

інвалідів. 
4. Спортивна діяльність. 
5. Система забезпечення напрямків розвиту галузі, що включає кадрове, 

науково-методичне, інформаційне, мед~о-біологічне, матеріально
технічне, фінансове, організаційне забезпечення та вдосконалеННJI 

міжнародних зв' язків. 

. 'И форuvється з моменту ії у СВІДОмmoючи що - здоров я людин .'.J • •• 
, · ся розвитку фІЗИЧНОІ культури В 

народження, значна увага прид1ЛJlє:rь що функціонують 
ДОШкільних закладах. В 18 ДОШК1ль~. з~дуюадахть' понад 3 Sтис. дітей. В 

Ф. .. культури JIК1 ВІДВІ , 
проводяться занятrя з 1зИЧНО1 'Фахівці фізичного виховання, в 
IS дошкільних закладах заняТfЯ ПР?ВОДJIТь обладнані спортивні кімнати, які 
трьох закладах методисти. 18 дитсадюв маю: ожному дитсадку є спортивний 
ПРИдатні для занять фізичним виховавНJIм. ~диться Державне тестування з 
майданчик. у всіх дошкільних закладах пров 
фізичної підготовленості.. . ним закладам. На протязі року 

Велика увага в місті ПРИД1ЛJIє~ьс: lZ:X:;iB спорТУ, в ЯКИХ щорічно бе~уть 
ПРОВодяться спортивні ігри шкоЛЯРІВ . міста Проводиться спаРТаКІада 
}'Часть понад 1500 юнаків та дів:ат з ~~i~ ШК~ участ~ 8S чоловік, команди всіх 
ДОПРизовної та призовної моЛОДІ, в ЯКlИ ерут плавальні басейни, що дало змогу 
загальноосвітніх шкіл. Інтенсивно. ПР~~али всіх загальноосвітніх школах є 
навчати плавати біля 3,S ТИСЯЧІ Д1Te~ У маганЮІ в навчальних закладах 
СПОРтивні зали. проводяться спорТ~~~l з 
"ЗМіна", "Шкіряний м'яч", "СтарТИ НадІИ . 



. ~ 

можна ВІдзначити СПОРТИвно-масов обо ....... 
Наявність 2 спортивних . У Р ту в спеЦlалlзоваНIИ ШКОЛІ Н!! 5. 

залІВ, тренажерного залу 
спортивно-гімнастичного майда . ,оздоровч~го центру, 
втілювати нові фо ми навч нчика та . саМОВІддача викладаЧІВ дозволяє 

. р ання. На ПРОТЯЗІ року проводяться ряд спортивних 
змагань на ЯКІ запрошуються представники .. . ... . .... ф. ШКІЛ ІНШИХ МІСТ та раИОНІВ. 
BB~дe~o треТІИ урок ІЗИЧНОГО ВИХовання в початкових класах загальноосвітніх 
ШКІЛ МІста. 

В 2002 році зап~чат~ована та щорічно ПРОВОДИТЬСЯ Універсіада серед вищих 
навчальних закладІВ МІста з 1.0 видів спорту, участь в якій крім вузів брала і 
команда ПТУ Н!! 4. Можна ВІдзначити Економіко-технологічний університет, 
який ~aє прекрасну спортивну базу: спортзал 36 х 18 м, тренажерний зал, зал 
ДЛЯ пмнастики. Створена кафедра фізичного виховання на якій працюють 
досвідчені викладачі. 

Щорічно проводиться Державне тестування фізичної підготовленості дітей 
та молоді, в якому беруть участь біля 15000 чоловік. 

У кладена угода про співпрацю та розроблений спільний план 
спортивно-масових заходів відділу фізичної культури і спорту та міською 
радою фізкультурно-спортивного товариства" України ". У структурі міської 
ради спортивного товариства "Україна" 17 колективів фізичної культури 
промислових підприємств та установ. В них працюють два штатних 
інструктори фізкультури та 8 тренерів на громадських засадах. До занять 
фізичною культурою та спортом регулярно залучається біля 1700 працівників. 
Щорічно відділ фізичної культури і спорту разом з міським спортивним 
товариством "У країна" проводить спартакіаду "Здоров' я" з дев' яти видів 
спорту, на старти якої виходять понад тисячу працівників виробничих 
колективів міста. Прикладом праці у сучасних умовах служить спорткомплекс 
"Металург", який без допомоги казен~ого заводу. ПОРОПІКової металургії 
підтримує споруду у задовільному станІ .. На ПРОТЯЗІ року тут п~оводяться 
міські спортивні заходи, надаються ФІЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВЧІ послуги 

населенню міста. .. 
На протязі багато років в м. Бровари пр~~ть ФIЗ~ЛЬТУРНО:~ЗД~РОВЧI 

б "К ""Еллада" в JIКИX покращують СВІИ фІЗичнии та еМОЦІИНИИ стан 
клу и рок, ' . 
б . .... и та праці Але все таки центром оздоровлення жителІВ 
агато ветеранІВ ВІИН· ... . 
Б ин ... басейн "Купава" Особливо в зимовии час в ІгрОВОМУ 

м. ровари є плавальн :... , . . еликій та малlИ ваннах покращують своє здоров я 
залІ, тренажерному залІ, в в 

більше ЗОО чоловік кожного дня. ..... чні пробіги """"""ока" 
в. . ься традиЦІИНl легкоатлети -.1 А.1 , 

" IДД~O~ ~pO~ ... OДJIT" "Пролісок", "Кільце пам'яті", Різдвяні старти. На ці 
Каторга, ОСІННІИ лист 'б . біry різних вікових категорій з усіх куточків 
змагання приїжджають лю ителl 

України. .. іляєтьСЯ спортивній роботі серед інвалідів. На базі 
Велика увага в МІСТІ прид их басейнів, шахового клубу працюють 

л манежу плавальн ... . 
егкоатлетичного .' гкої атлетики, наст1ЛЬНОГО теНІСУ, МІНІ-
сещії з плавання, ш~, ~ашок, лезологіЙ. Всього охоплено 105 чоловік, 
Футболу серед інвалІДІВ РІЗ~ :~іл фізичної культури і спорту постійно 
працюють 6 тренерів-викладаЧІВ. ! ·нвалідів в обласних та Всеукраїнських 
надає кошти ДJIJI участі спортсмеНIВ-l . ЬКl· спортивно-масові заходи серед 

оnатьСЯ МІС 
змаганнях, регулярно пров,...,· 



J 
інвanідів. Акопян Аліна стала 
ВаСИЛЬ Ліщинський - учасник Параол:ОТ~~Иразов~ю Чемпіонкою світу, 

ІМПІИСЬких ІГО Г ... 
всеукраїнських змагань. Іван Пишняк _ . р в реЦI1, переможець 
УкраїНИ. призер МІжнародних змагань, чемпіон 

В місті функціонує центр па . 
... ТРІОтичного виховання в секціях якого 

РегуЛJIРНО заимаються З 70 чоловік з атлетизму ... ' 
· .... ,шеиП1НГУ кунг-фу туризму 

ПІД ПОСТІИНОЮ увагою перебуває кадрова робот м! ' . . . а. ІСТО ВОЛОДІЄ потужним 
кадровим ПО:~НЦlалом. Працює 108 тренерів-викладачів. З них IS Заслужені 
тренери УкраІНИ, 26 м.ають вищу категорію. 
. Значна увага ПРИДІЛяється ПИ~~Н~Ю пропа~анди і агітації фізичної культури 
І спорТУ. :ерез засоби масовО1 ІнформаЦІЇ висвітлюються всі спортивні 
здобyrки. МІста. K~e~~ap. спортивно-масових заходів доводиться до всіх 
колеКТИВІВ та .0ргаНlзаЦIИ Мlс;а. За доп?могою засобів масової інформації, афіш 
населення MICT~ .отримує ІнформаЦІЮ про спортивно-масові заходи, які 
проводяться в МІСТІ. 

Протягом O~TaнHix років ведеться значна робота з реконструкції спортивних 
споруд та БУДІВНИЦТВО нових. В плавальному басейні "Купава" збудована 
автономна котельня, проведено ремонт даху, замінені розподільні доріжки, 

збудовано каналізаційну мережу, проведено реконструкцію водопроводу, 
проведені проектні роботи по підсиленню фундаменту проведено 
реконструкцію залу боксу, шахового клубу, Спорткомплекс " Світлотехнік ", 
підключений до міських енергетичних, тепло та водомереж містІ, збудовано 2 
універсальних спортивних майданчики для ігрових видів спорту із синтетичним 

покритrям розміром 24 х 1 S та 42 х 22 м .. 
Кошти передбачені на фізичну культуру використані в повному обсязі. 
В місті працюють Київська обласна школа вищої спортивної майстерності 

N!! 2 з легкої атлетики, Броварське вище училище фізичної КУЛЬ1'УРИ, ДЮСШ 
відділу освіти ДЮСШ відділу фізичної культури і спорту, обласного 
спортивного т~вариства "Україна", дитячий футбольний клуб "Шфтовик", 
дитячий спортивний клуб кіокушинкай карате "Тайфу':: . 

Відродилася гандбольна команда " Будів~льник , !ка останНІМИ роками 
П • проте уже з перших ІГОР НИНІШНЬОГО сезону почала 
ереживала не кр8Щ1 часи, у .. 

демонструвати результативну та красиву гру не тільки серед команд . ~аIНИ а 
• • ТТcw спортивна дружина оновила СВІИ склад 
І на МІЖнародних змаганнях. ~ . ПДБП-2. однією з суттєвих 
Отримала генерального спонсора в осоБІ ВА! V"убку Челендж-Кап де 

б .. ть У Європеиському А 
перемог наших ганд ОЛІСТІВ є учас б ... б "Автомобіліст" бере 
Б .... 1/8 ф·налу Ганд ольнии клу 
роварчани ДІИПШИ до . І .У .. П па цього виділяються кошти з 

уч .... •• "В" еМПІонату краІНИ. ~иA асть у ВИЩІИ ЛІЗІ Ч тивний зал для тренувань та 
~icцeBoro бюджету, надається безкоштовно спор 

ІГОр. . пе шості кубки міста з футболу, міні-
В місті проводяться чеМПlо~ати, БР кетб~лУ насТЇЛЬНОГО тенісу, шахів, 

ФУТбоЛу, боксу, плавання, волеибо~, ас тивні ігри ШКОЛJIрів, УніверсіадІ, 
лижних гонок, ушу та інших ВИД!В, спор . заходи присвячені визначним 

еисНІ спорТИВНІ .. . 
СпаРТакіада "Здоров'я", КОМПЛ А елІ· та гості МІста ВСІХ ВІКОВИХ 

б уть участь жит датам нашої Держави, В яКИХ ер 
категорій. 



4 
ДЛЯ забезпечення повноцінни . 

Б С· о·... х тренувань Лlсогора Олега, Сизоненка 
Дениса, реуса еРГІЯ, . ЛІИника Андрія, Акопян Anьони та інших плавальний 
басейН "К~па~а" ФУНКЦІОНУЄ і в літній період. В плавальному басейні створені 
всі неоБХІДНІ умови . дЛя тренувань. Надана квартира за кошти місцевого 
бюджету. Ястребо~у ~IКТOPY, СПОртивному подружжю Блонських. 

ЩОРІЧН~. В МІСТІ ~РИСВОЮЄТЬСЯ В середньому звання Заслужений Майстер 
спОРТУ УкраІНИ 1, Маис.:rер спорту Міжнародного класу, 2 Майстри Спорту-
14, Кан~идати у Маистри. СПОРТУ-50, 115 першорозрядників, понад 70 
спортсмеНІВ масових РОЗРЯДІВ. 

Провідні спортсмени міста виступають на всеукраїнських та міжнародних 
змаганняХ: 

Сергій Дзінзірук порадував перемогою на професійному рингу за версією 
WВO. Олег Лісогор - багаторазовий рекордсмен Чемпіон Світу та Європи з 
плавання, Сергій Бреус призер Чемпіонату Світу та Чемпіон та рекордсмен 
Європи з водних видів спорту, Олійник Андрій Чемпіон Європи з водних видів 
спорту, Людмила Блонська .ЧеМПіо~ка Світу з легкої атлетики, Коваль Aндpi~, 
Нізамутдінова Олена, ЧемпІОНИ СВІТУ та Європи з ушу. 11 представниКІВ 
М. Бровари взяли участь у складі збірних команд України у 28 літніх 
Олімпійських іграх. А Наталка Ляпіна, Світлана Борисенко, Радченко Олена 
повернулись з Олімпіади з бронзовими медалями у складі гандбольної команди 

України. . 
Фізкультурно - лікарський диспансер надає неоБХІДНУ допомогу в 

обслуговуванні спортивно-масових заходів, забезпечує повне медичне 

обстеження спортсменів міста. 

Начальник відділу 
П.І.Лавер 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

РішеВIUIМ міськоі ради 
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ХІ JJ'-!I-/)оГ 

розвитку фізичної культури і спорту 

в М. Бровари на 2007-2011 роки 

М. Бровари 

2007 рік 



ЗагanЬНіположення 

. ФІзична культу~~ і спорт є складовою частиною виховного процесу дітей 
та пІдлІткІв! учнlВСЬКОI Т!1 cтyдe~TCbKO·i молодІ. Відіграє важливу роль у зміцненні 
здоров'Я, Пl~вищення фІЗИЧНИХ ~ функціональних можливостей організму людини. 
забезпечеННІ здорового ДОЗВІЛЛЯ, збереженні тривалості активного життя 
дороcnО~ н~селення. 

В МІСТІ п~оводиться. певна робота, спрямована на стабілізацію розвитку 
масово·і фIЗИЧ~ОI культури І спо.рту, збереження всіх складових їі діяльності. 

Проте РІвень розвитку фІЗИЧНОГО виховання, фізичної культури і спорту ще 
не відповІдає сучасним вимогам І не може задовольнити потреб населення. 
ВідСУТНЯ чІтко CKo~pД~~OBa~a програма взаємодГf різних державних структур і 
rpомадських оргаНlзаЦIИ, ~KI беруть участь у фізкультурно-спортивному русі. 
Громадська думка .та СОЦІальна практика здебільшого ігнорують можливості 
фIЗИЧНО·f культури І спорту У вирішенні важливих соціально - економічних 
проблем. Лише 1 О. 1 відсотка населення залучено до занять фізичною культурою 
І спортом (загальнодержавний показник - 13 відсотків, обласний - 8,7). 
\ Мало уваги приділяється фізичному вихованню в сім'ях, середніх 
загальноосвітнІх, професійних навчально - виховних і вищих навчальних 
закладах. Не задовольняється природна біологічна потреба дітей, учнівської і 
студентської молоді в рухомій активності, що негативно позначилася на іх 
IДOpOBri. Кількість учнів, віднесених за cтa~OM здоров'я до ~пеціальн~ медичн~ 
rpyn. сьогодні в місті ще досить висока І складає 5,8 ВІдсотка ВІД загально І 
чисельності учнів. . 

Спостерігається згортання Фізкультурно-оздоро~чоі та спорти~но-масовоr 
роботи у виробничій сферІ. Кількість. осіб. що заимаєть~я . ВСІма видами 
ФІзкультурно-оздоровчо·і роботи на ПІДПРИЄМСТВах. оргаНІзаЦІЯХ. установах 

складає всього 5 відсотків. . оо 
Складна ситуацІя склалась щодо кадрового забезпеч~ння сфери фІЗИЧНО І 

культури і спорту. Нині тІльки 1 трудовий колектив МІста має штатного 
І ... Фізlt\lЛЬТУРНО - оздоровчу роботу. спец 8Лlста. ~кии проводить "'Z' із ль но-оздоровчо1· і спортивно-масово1· 
ЗазначеНІ проблеми розвитку ~ ~ тy~ аслідки не знайшли адекватного 

'роботи та зумовлеНі н~ми ~eгa~BHI СО~lаЛЬ:1 ~ облеми загально соціального 
ВІДОбраження у СУСПlльнlи СВІДОМОСТІ. я НН: фізичного стану працездатної 
значення. Це призвело до значного ПОГlрwе посиленню проявІв тютюнопалlння. 
частини населення. зростанню захворювань 
алкоголlзму. наркоманГі тощо. оліпwyє стан здоров'я запоБІгає 

Одним із основних заходІв. що ~ння свІдомого ставлення до свого 
захворюванням - є формування У насел структурі факторів. що формують 
3Доров'я та здоров'я оточуючих. Адже У майже 70 відсотків. 
Здоров'Я. на умови та спосіб життя припада:изначенНі програмних підходів та 

ЗвІдси випливає гостра потреба у фlзичноі культури і СПОРТУ. якІ б 
nPloРитетних напрямів фізичного виховаН~УЗI в сучасних умовах. 
забезпечували ефективне функцІонування 

І 



Мета та ОСНОВН· І завдання Програми 

\ Мета Програми - створення необ 
( рмативно-правових. організаційно-технічн хІдних ~~цlально-економічних. 
~oдlB для розвитку фізичної культури і спо~ ~MOB та ЗДlиснення антикризових 

ОСНОВНИМИ завданнями Програми є: 

проведення Фізкуль'!УРНО-ОЗДОРОВЧОЇ та спортивно-масової роботи в усіх 
навчальних закладах. за МІсцем проживання. у виробничІй сфері; 

впр~вадження ефек:гивних форм і засобів Фlзкультурно-спортивно1· 
АІЯЛЬН~СТІ та розвиток ВИДІВ спорту З урахуванням мІсцевих особливостей та 
еКОНОМІЧНИХ фаКТОРІВ; 

реформування організацl~них основ Фізкультурно-спортивного руху. 
стимулювання створення ~ИРОКОІ мережі фІзкультурно-спортивних клубів; 

збереження наЯВНОI. з подальшим удосконаленням. матеріально -
технІчної бази. поліпшення умов "Сі функціонування; 

забезпечення розвитку олімпійських. паралімпіЙських. дефлімпійських та 
неолlмпійських видів СПОРТУ. удосконалення системи підготовки збірних команд 
мІста. спортивного резерву. підвищення якості функціонування дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл. підтримки спорту ветеранів; 

забезпечення передових позицій у спорті вищих досягнень. сприяння 
розвитку олімпІйського РУХУ. піднесення авторитету держави і міста на 
міжнародній спортивній арені; 

надання підтримки становленню та впровадженню ефективних форм 
організацГі реабілітаційної та спортивної роботи осіб. які мають уроджені та 
набуті вади фізичного розвитку; 

підвищення рівня нормативно-правового. KaдpOB~ГO. мат!ріально-
технічного. фінансового. науково-методичного. медичного. ІнформаЦІ иного та 
організаційного забезпечення; 

участь у мІжнародній діяльностІ. 

Фінансове забезпечення 

Фінансування програми здІйснюється за рахунок Ko~iB. ~Ki щороку 
передбачаються в міСЬКОМУ бюджеті для виконання програм І захОДІВ розвитку 
фІзичної культури і СПОРТУ. а такоЖ іншиХ джерел. 

Р . • ·иv снюються за такимИ напрямами: 
еалlзаЦIЯ Проrрами ЗДІ 

Х закладах фізкультурно-оздоровча і 
1. ФІзичне виховання в дошКIЛЬН~льноосвіТН~Ої. професійно-технічної та 

СПОРтивно-масова робота в закладах за~ 
'\\ЩоТ освіти. ня за місцем проживання та у містах 

2. Спорт для усіх верств населен 
lА,сового вІдпочинку громадян. . IстЬ виробнИЧіЙ сфері.. . 

з. Фізкультурно-оздоровча ДІЯЛЬН б. ІТ~Ційна робота серед ІнвалІдІв. 
4. Фізкультурно-оздоровча та реа ІЛ 
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5. Розвиток олімпІйських. паралімпіЙських. ф.. .. 
олІмпІйсьКИХ видів спорту. де ПIМПIИСЬКИХ та не 

система забезпечення напрямів розвитку ф. т • 
· кадрове спор ІЗИЧНО. культури І спорту 
включає ... • тивно-технІчне, фінансове, медичне. інформацІйне. 
орraнlзаЦlине забезпечення та вдосконалення МіжнаРОДНОі діяльності. 

Очікувані результати ВИконання Програми: 

виконання Програми дасть МОжливість: 
зБІльшити до 15 відсотків загальноі чисельності населення кількість 

громадян залучених до рІзних видів Фізкультурно-оздоровчо1· та спортивноУ 
роБОТИ; . 

полІпшити . ПІДГОТОВКУ спортивного резерву для збірних команд Укра1·ни. 
КиіВСЬКОУ облаСТІ та м. Бровари; 

збільШИТИ до 20 відсотків загально}· чисельності кількість школярів. що 
вІдвідують дитячо-юнацькі спортивні школи; 

поліпшити результати виступу збірних команд та окремих спортсменів 
М. Бровари в офіційних обласних, всеукраінських і міжнародних змаганнях; 

зменшити на 60 відсотків кількість дітей, учнівської та студентської молоді, 
які віднесені за станом здоров'я до спеціальноі медичноі групи; 

створити необхідні умови для фізкультурно-оздоровча}· роботи серед 
населення. у тому числі серед осіб з уродженими та набутими вадами 
фІзичного розвитку; 

зменшити на 1 О відсотків середню кількість днів тимчасовоі 
непрацездатностІ. через хворобу. 

Організація і контроль за виконанням програми 

Координацію діяльності та контроль за виконанням міськоі програ~и 
розвитку фізичної культури і спорту ~a .200~~2011 роки покладається на ВІДДІЛ 
фізичноТ культури і спорту БроваРСЬКОI МІСЬКО' ради. 

Заходи 

ФІзичне виховання в дошкІльних закладах, ФIЗКУЛЬТУРlно-о~rоровча і 
бота в закладах заraльноосв тньо , 

спортивно-масова p~ 1:11' та вищо,· освІти. 
професіино-техн ЧНО. 

. забезпечення фІзичного виховання в усіх 
1. Створити налеЖНІ умови для. мчого підпорядкування. передбачивши у 

АОUJJdльних закладах незалежно вІд ВІДО 
ШТатах посади фахівцІв з Фізично1· культури. 

УправліННЯ освіти. віддіЛ Фізичної культури і 
спорту. 

2007-2011 РОКИ. 



2. Створити при кожному дошкІльному закладІ спортивнІ майданчики та 
примІщення ФІзкультурно-оздоровчого призначення. провести Ух благоустрІй та 
обладнання. 

УправлІння освіти. вІдділ фlзичноУ культури І 
спорту. 

2007-2011 роки. 

з. Створити умови та забезпечити фізичне виховання і розвиток масового 
спорТУ в доwкіль.них. загальноосвІтніх. професійно-технічних та вищих навчальних 
закладах в оБСЯЗІ не менше 5 - 6 годин РУХовоУ активності на тиждень. 

Управління освіти. віддІл фізичноУ культури і 
спорту. 

2007-2011 роки. 

4. Забезпечити в установленому порядку атестацію викладачів з фізичного 
виховання та тренерів-викладачів з видів спорту. 

Управління освіти. відділ фізичноУ культури і 
спорту 

2007-2011 роки. 

5. Сприяти створенню та функціонуванню спортивних клубів У 
загальноосвітніХ. професійно-технічних та вищих навчальних закладах. 

Управління освіти. відділ фізичноТ культури і 
спорту. 

2007-2011 роки. 

. . студентським осередкам фізкультурно-
6. Сприяти діяльно~і УЧ~ІВСЬ~ИМ І озвитком фізичноУ культури і спорту в 

СІ10РТИВНОТ спрямоваНОСТІ. пов язаНІ з Р 

навчальних закладах. УправЛіННЯ освіти. відділ фізичноТ культури і 
спорту. 

2007-2011 роки. 

х вправ учнів. віднесених за станом 
7. Залучати до ФізКУЛЬТУР~О-О3ДОРО~~~оВіДНОЮ оматою фахівцям. 

3АОров'я до спеціальної медичноl групи. з 
. я освІти віддІл фіЗИЧНОТ культури І 

УпраВЛIНН • 
спорту. 

2007-2011 роки. 



8. Проводити змагання за п 
-ШкІряНИЙ м·яч". ·Золота шайба" іНWРіограмою "Старти надій" Стартують у ·n , І І спортивно . '" СІ , мопОД. - маСОВІ заходи серед учнівської 

Відділ фізичної ку . освІти. nьтури І спорту, управління 

2007-2011 роки. 

9. Сприяти залученню до занять ф. 
пільГОВИХ умовах дітей-сиріт, дітей-інвалі .ІЗИЧН~Ю .. культурою і спортом на 
баraтодітних сімей. ДІВ, Дlтеи ІЗ малозабезпечених та 

Вlд~іЛ фІзичної культури І спорту управління 
ОСВІТИ. ' 

2007-2011 роки. 

10. Створити умови для підвищення рівня фізичної п· . 
проходження ~~ У Збройних Силах, інших ВІЙСЬКО=ФВ: м :ЛН:~ ~ 
ПРОВОДИТИ ЩОРІЧНУ МІСЬКУ спартакіаду допризовної молоді. р У 

Відділ ~іЗИЧНОї культури і спорту, вІйськкомат, 
упраВЛІННЯ освіти. 

2007-2011 роки. 

Спорт для усіх верств населення за місцем проживання 
та у місцях масового відпочинку громадян 

11. Створити центр фізичного здоров'я населення .,Спорт для всіх" та 
РОЗШИРИТИ мережу фізкультурно - спортивних клубів за місцем проживання. 

ВІдділ фізичної культури І спорту. 

2007-2011 роки . 

. 12. Сприяти розвитку із залученням IHвecro~IB !lерeжl суча~~lв та 
knУБIВ фіЗкультурно _ спортивної спря~о~аН~СТI РІЗНИХ оргаНlзаЦlино-правових 
ФОр .. , ЯКІ надаватимуть доступнІ та ЯЮСНІ ФІЗКУЛЬ'ІУРНО - оздоровчІ пocnyrи за 
"'IСцем проживання та у місцях масового відпочиНКУ населення. 

Відділ Фlзично1' культури і спорту. 

2007-2011 роки. 



іЗ. ВИвчит~ питання та внести Папази Оо. 
; спецlSnЬНИХ ПРИМІщень при будівництві : ЦІІ щодо МОЖЛивості виділення 
.' орraнізаціі роботи ДИТЯЧО - підліткових ФіЗ:ТЛОВИХ будинкІв для утворення та 

""J1bТYPHO - спортивних клубів. 

ВІддІл Фізичної культури і спорту. 

2008 рІк. 

14. Забезпечити належні умови для організ Оо. 
вlAnочиНКУ громадян на водІ та в оздоровчих і cnо:~:;,~;~~~:.авання у місцях 

ВіД~іл Фізичної культури і спорту управління 
ОСВІТИ. • 

2007-2011 роки. 

t'. 15. Забезпечити збереж~ння ~a розвиток мережі дитячо - підліткових 
ФІЗКУЛЬТУРНО - спортивних клуБІВ за МІсцем проживання населення. їх утримання 
обладнання. ремонт . • 

Відділ Фізично1 культури і СПОРТУ. управління 
житлово-комунального господарства. 
управління освіти. 

2007-2011 роки. 

16. Сприяти створенню за рахунок позабюджетних кошrів на спортивних 
СПорудах. за місцем проживання населення та у містах масового відпочинку 
rpомадян груп фізкультурно - оздоровчоі спрямованості для населення різного 

і віку. 

Відділ фізичної культури і спорту. 

2007-2011 роки. 

17. Сприяти залученню молоді. схильно,· до правопорушень до. заня~ь 
фІзичною культурою і СПОРТОМ. учасТі в спортивно - масових змаганнях ІЗ ВИДІВ 
СПОРТИвного туризму. 

УправЛіННЯ освіти. відділ фізичної ~л~тури і 
сПОРТУ. служба у справах неПОВНОЛІТНІХ. 

2007-2011 роки. 



ФізкуЛЬТУРНО - оздоровча ДіЯЛЬНість у виробничій сфері 

18. Запровадити ефективні форми 
ежимі робочого ДНЯ, активного Відпочи~роведен.ня виробничоТ гі!Лнастики у 

р фlлактичНИХ занять фіЗкультурно ~. та ПІСЛЯ трудового ВІдновлення, 
про -спортивно І спрямованості. 

Відділ фlзичноУ культури і спорту ФСТ 
"Україна", "Спартак". ' 

2007-2011 роки. 

19. Сприяти утворенню та діяльності спортивних клубів У виробничій сфері. 

Відділ фізичної культури І спорту, ФСТ 
"Україна", "Спартак". 

2007-20011 роки. 

20. Підвищити ефективнІсть загальної, професійно орієнтованоТ та 
спеціальноТ фізичноТ підготовки У правоохоронних органах. 

Відділ фізичноі культури і спорту, Броварський 
міський відділ ГУ МВС Укра}'ни в КиУвськfй 
області. 

2007-2011 роки. 

21. Сприяти введенню до штатного розпису суб'єкrів господарювання усіх 
форм власності посади інструктора з фізично1' культури. 

Відділ фізично1' культури і спорту, ФСТ 
"Укра1'на", "Спартак". 

2007-2011 роки. 

22. Забезпечити проведення щороку місько1' Спартакіади "Здоров'я· та інших 
t68toвих спортивних змагань. 

Відділ фlзичноі культури і спорту, ФСТ 
"Укратна" , "Спартак". 

2007-2011 роки. 

о оздоровлення працівникІв та членів іх 
СІМ 23. Сприяти включенню питань щод анlв соціальнО - економічного розвитку 
•• 1 ей засобами Фlзичноl культури до П~лективам включати такі питання до 
ІІІІСТа та рекомендувати трудовим ~ 
kОnективних договорІв та тариФНИХ угод. . 

ВІддіЛ фізичноі культури і спорту, КОМІтети 



ПРОфспІлок, ФСТ "Укра1наn• "Спартак". 

2007-2011 роки. 

24. Передбачати у проекті міського б . 
адам ФІзкультурно - СПОртивних това иств юджету фl~анс~ву допомогу міським 

~вxoдiB У виробничій та соціальних сфе~ах. для оргаНІзаЦІІ спортивно - масових 

ВІдділ ~іЗИЧН01 культури І спорту фінансове 
упраВЛІННЯ. ' 

2007-2011 роки. 

Фізкультурно - оздоров~а та ~е.абілітаціЙна робота серед 
ІнваЛІДІВ 

25. Сприяти організаціі утворення обласного філіалу "Інваспорт" в 
М. Бровари. 

Відділ фізичн01 культури і спорту. 

2007-2008 роки. 

26. надавати на пільгових умовах спортивнІ споруди для проведення 
фІзкультурно - оздоровчо1 та реабілітаційн01 роботи серед інвалідів і забезпечити 
доступ до них осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

ВіддІл фlЗИЧН01 культури і СПОРТУ. управління 
соціального захисту населення. 

2007-2011 роки. 

27. Організовувати щороку міСЬку спартакіаду .Повlр У себе
а 

серед дітей
ІнвалідІв. 

Відділ фізичн01 культури і СПОРТУ. управління 
освіти. 

2007-2011 роки. 

систему проведення міських Фізкультурно-
11'1" 28. Розробити та запровадити . еред інвалідів різних нозологій. 
,"""ОРовчих та спортивно - масових захОДІВ с 

Відділ фізичної культури і спорту. 

2007-2008 роки. 
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розВИТОК ОЛІМПІИСЬКОГО, параліМПійс . . .. 
та неОЛіМПіи" bKoro, деФЛIМПIИСЬКОГО 

СЬКОГО Спорту 

29. Забезпечити введення навчання і ·оо 
lоритетних видІв спорту шляхом зап ова ус х Дlтеи ~~новним елементам 

:~wкJnьних та загальноосвітніх навча~ьни:Ж:;: і7новац.иних форм співпраці 
спортивними школами. ад в з дитячо - юнацькими 

Від~іл фіЗИЧНОі культури і спорту управління 
ОСВІТИ. ' 

2007-201 О роки. 

зо. Р~гулярно ПРОВОДИТИ спеціалізованІ заходи за участю видатних 
спортсменІв І Tp~HeplB для короткочасного навчання дітей основним елементам 
прІоритетних ВИДІВ спорту. 

Відділ фізичної культури і спорту, управлІння 
освіти. 

2007 .. 2011 роки. 

31. Розробити і внести пропозиції щодо визначення нормативів матеріanьнQoo 
технічного забезпечення роботи дитячо .. юнацьких спортивних шкіл та 
спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю. 

Відділ фізичноТ КУЛЬТУРИ І спорту, управлІння 
освіТИ, управління економіки, управління 
фінансів. 

2007 .. 2008 роки. 

32. Забезпечити збереження діючоУ мережі дитяч~ - юн~цьких cn~ртивних 
UJJdл та сприяти відкрипю і функціонуванню нових шкіл, іх вІДДІлень, фІЛІалІв. 

Відділ фізичноТ культури і спорту, управління 
освІти, ФСТ "Укра1"на", "Спартак". 

2001-2011 роки. 

. итячо - юнацьких спортивних шкіл, 
сп . 33. Налагодити СПІвпрацю. Д о тивного профілю та спортивних клуБІв 
fll,.ец.аnlзованих навчальних заклаДІВ c~ Р товКИ і відбору спортсменів. 
""'Них організаційно _ правових форм з "'ДГО 

Ві іл фlзичнОТ куль]Ури і спорту, управління 
о::"и, ФСТ -УкраУнаР, "Спартак". 
2001-2011 роки. 



З4. ОрганІзувати на базі ОЗДОРовчих .. 
дnя учнІв ди!ячо - юна~ьких СПОРТИвних шк~итячих таБОРІВ спеЦІалізоваНі змІни 
.тренувально. роботи п'д час літніх ШКільних к:н~~ю ПРОДОвження навчально-

Відділ ФІзичної культу . . 
освіти ФСТ "У .. ри І спорту, упраВЛІННЯ 

, краІна" , "Спартак". 

2007-2011 роки. 

З5. Удосконалити навчально - спортивн б 
спортивних шкіл та систему підготовки і відбору ю:Их ~~о~~м:,~~~чо - юнацьких 

Відділ фіЗИЧНОі культури і спорту. 

2007-2011 роки 

. 36. Сприяти формуван~я та ФУНКЦіон.ування системи спортивних клубів, 
ЯКІ належать до .скл~ду . МІсцевих та реГІОНальних осередків всеукраїнських 
rpомадських оргаНІЗ8ЦІИ фІЗКУЛЬТУРНО - спортивноі спрямованості. 

Відділ фіЗИЧНОі культури і спорту. 

2007- 2011 роки. 

З7. Забезпечити створення належних умов для підготовки спортсменів міста 
- членів національних збірних команд до Олімпійських, Паралімпійських, 
Дефлімпійських, Всесвітніх ігор та Універсіад, чемпіонатів світу та Європи, 
надання ім Т8 їХ тренерам необхідноі допомоги У вирішенні житлово-побутових та 
Інших соціальних питань. 

Відділ Фізичної культури і спорту. 

2007-2011 роки. 

З8. Провести: 

Міські спортивні ігри з олімпійських та не олімпійських видів спорту; 

Відділ Фlзичноі культури і спорту. 

2007-2011 роки. 

М· . І· и з олімпійських та неолімпlйських видів спорту 
ІСЬКІ юнацькі спортивн ІГР 

Відділ ФІзичної культури і спорту. 

2007- 2009 роки. 



МіськІ 

rJlOpТY· 
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молодіжні спортивні іг из· оо 
р ОЛlмпlиських та неолімпійських видів 

в· . 
ІДДІЛ ФІзичної культури І спорту. 

2009,2010 роки. 

МІсьКУ Універсіаду серед ~ ен . 
звбезпечити участь спортсменів міста У~блТаlсВ . ..вуи~их навчальних закладів та 

НІИ Нlверсіаді. 

ВіД~lл ФІзичної культури і спорту управління 
ОСВІТИ. ' 

2007-2011 роки. 

Чемпіонати, кубки, першості міста . . . . 
визнаних У державі видів спорту серед СПОРТ~:~~іВ M~f;:~x ~7~сРвт::~~.магання з 

Відділ Фізичної культури і спорту. 

2007-2011 роки. 

39. Сприяти підготовці та участі спортсменів міста у обласних змаганнях 
чемпіонатах Європи, світу, інших офіційних міжнародних змаганнях та BceCBiTHi~ 
Irpax серед ветеранІв спорту. 

Відділ фіЗИЧНО1· культури і спорту, фет 
"Україна", "Спартак". 

2007-2011 роки. 

40. Визначити перелік пріоритетних видІв спорту, в яких спортсмени міста 
СПРоможні ДОСЯГТИ високих спортивних результатів на основних обласних, 
всеукраУнських і міжнародних змаганнях та створити необхідні умови для іх 
РОЗВИТКу. 

Відділ Фізично1· культури і спорту. 

2007-2008 роки. 

41 Заб . овку та участь спортсменів і збірних команд міста на 
. езпечити "ІД ГОТ • • оо ОСНОвних б '·нських і міЖНародних змаганнях з ОЛІМПІИСЬКИХ, 

о ласних, всеукра. . оо І 
nаРёll1іМПlйських, дефлімпійських та неоліМПIИСЬКИХ вид в спорту. 

ВІдділ ФІзичної культури і спорту, Фст 
"Укра1·на", "спартак". 

2007-2011 роки. 
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Система забезпечення напрямів розвитку фізичноТ 
'куЛЬ'l)'ри і спорту 

Кадрове забезпечення 

42. Визначити потреби у кваліфікованих кадрах Фізкультурно - спортивної 
r&Лузі. 

ВіддІл фізичної культури і спорту. 

2007 рІк. 

43. Запровадити систему кадрового забезпечення сфери фізичної культури і 
спорту на місцевому рівні шляхом введення посад інструкторів з фізичної культури 
і спорту за місцем проживання та масового відпочинку населення, також у 
виробничій сфері. 

Відділ фізичної культури і спорту. 

2008 - 2009 роки. 

44. Розробити та впровадити систему підвищення кваліфікації та 
перепідготовки кадрів фізкультурно - спортивної галузі. 

Відділ фізичної культури і спорту. 

2007 - 2008 роки. 

45. Проводити щорічно навчання та підвищення кваліфікацrї працівників 
сфери фізичної культури і спорту. 

) 

Відділ фізичної культури І спорту. 

2007 - 2008 роки. 

Матеріально-технічне забезпечення 

46 ЗдІйснювати заходи щодо облаuпyвання сучасних спортивних 
..,аЙдан~иків за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення. 

Відділ фІзичної культури І спорту. 

2007-2011 роки. 
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47. Забезпечити ефективне збереженн 
3110РОВЧИХ і спортивних СПоруд. а також ПIДТриЯмкуТ~. вфикори~ання Фlзкультурно-, ,. ІХ УНКЦlонування. 

ВіддІл фізичноТ культури і спорту. 

2007-2011 роки. 

48. Провести паспортизацію всіх спортивних споруд міста. 

Відділ фізичноТ культури і спорту 

2007-2011 роки. 

49 Провести реконструкцію фізкультурно - оздоровчого закладу 
плавальний басейн ·Купава". 

Відділ фізичноТ культури і спорту. відділ 
капітального будівництва. 

2007-2011 роки. 

50. Збудувати 7 спортивних майданчики із синтетичним покриттям 

Відділ фізичноТ культури і спорту. управління 
освіти 

2007-2011 роки. 

51. Реконструювати спортивний майданчик мікрорайону Ne 34 

Відділ фізичноТ культури і спорту 

2007-2001 роки. 

52. Провести реконструкцію футбольного поля міського парку ·Перемога". 

Відділ фіЗИЧНОТ культури і спорту. відділ 
капІтального будівництва 

2007 -2011 року. 

53. Збудувати сектор для метань (диск. ядро). 
Відділ Фізично1· культури і спорту 

2007-2008 роки. 
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54. Збудувати корт для великого тенісу 

ВіД~іл фіЗИЧНО1 культури і спорту, відділ 
каПІТального будівництва. 

2008 рік. 

56. Провести ремонт спортивних залІв ЗОШ та при шкільних спортивних 
АВЙД8нчиків. 

Управління освіти 

2007-2011 роки. 

57. Облаwryвати стежку здоров'я в МіСькому парку ·Перемога· 

Відділ фіЗИЧНО1 культури і спорту 

2009 рік. 

58. Провести реконструкцію плавального басейну ·Лідер· 

Управління освіти 

2007-2011 роки. 

59. Провести реконструкцію спорткомплексу "Світлотехнік" 

Відділ фізичної культури і спорту, 
відділ капітального будівництва. 

2009-2011 роки. 

60. Закінчити реконструкцію залу боксу 

Відділ фізично1 кrльтури і спорту, відділ 
капітального БУДІвництва. 

2007-2009 роки. 

Фінансове забезпечення 
І 'СЬКОГО бюджету видатки на програми 

І 61. Передбачати щоро~ У проекr МIОВіВШИ їх поетапне збільшення ДО 
,озвиТКу фізичної культури І спорту, OB~Ї частИНИ бюджету. 

яry Не менше трьох відсотКіВ видатк 

. и І спорту фінансове . . фізичноі культур , 
;=~ІННЯ. 2007 • 2011 роки. 
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62. Забезпечити щороку СВОєчасне та ПОВНОМУ обсязІ виділення 
,lдnoв1дно .до ПОТ~~БИ. обрахованої відділом фІзичної культури і спорту 
;роварськ01 MICb~OI ради ОБСЯ~іВ .. видатків на проведення навчально
гренувальних ЗБОРI~. зм~гань .. з ОЛlмпlиських та неОЛімпійських видІв СПОРТУ. на 
fТримання заклаДІВ .. фIЗИЧН.ОI культури і спорту. створення та розвиток 
wатерlально-технlЧНОI бази фІЗИЧНОї культури і спорту. 

Фінансове управління. 

2007 - 2011 роки. 

63. Передбачати щороку під час складання міського бюджету м. Бровари 
виділення коштів для створення належних соціально-побутових умов спортсменам 
- членам національних збірних команд з олімпійських. паралімпійських та 
дефлімпійських видів спорту. 

ФІнансове управління. відділ фізичної культури 
і спорту. 

2007-2011 роки. 

64. Під час складання місцевого бюджету передбачати ~opoкy виділення 
коштів для будівництва та пр~д~~ння .квартир чеМПІонам. призерам 
Олімпійських. ПаралімпіЙСЬКИХ. ДефЛIМПIИСЬКИХ ІГОР. світу та Європи. 

Управління економіки •. фінансов~ ~пра~ління~. 
відділ капітального БУДІвництва. ВІДДІЛ ФІЗИЧНОІ 
культури і спорту. 

2007-2011 роки 

. о·· підтримки У межах відповідних коuпорисів 
65. Сп~ият~ на~анню ФlнаНIСО~п~рту для )·х участі у чемпіонатах України. 

kомандам-маИСТРIВ з ,грових ВИД В 

ЄВропейських кубках. Фінансове управління. відділ фізичної культури 
і спорту. 

2007-2011 роки. 

спонсорських коштів та інвестицій у розвиток 
66. Сприяти залученню 

фrаичної культури і спорту. 
~ ·ння економіКИ відділ Фізичної культури . 

УпраВЛI • 
і спорту. 

2007 - 2011 роки. 
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67. ЗдІйснити заходи щодо зб' 
населенню бюджетними устаНовами ~~ьшення обсягІв надання платних послуг 

закладами фlзичнот культури І спорту. 

Відділ фІзичної" культури І спорту. 

2007 - 2011 роки. 

68. Сприяти наданню фінансово" 
ФІзкультурно-спортивної спрямоваНОсті ві І доrомоги громадським організацІям 
вІдповІдних програм та реаЛізаЦГі прое~ів :пров дно до укладених угод. виконання 

озвитку фlзичноТ культури і спорту. 

Відділ фізичної культури і спорту. 

2007-2011 роки. 

69. Опрацюв~ти T~ впровадити ПОРЯДОК морального і матеріального 
стимулювання каДРІВ. ЯКІ працюють У сфері фізичної культури і спо 
рахуНОК бюджетних та позабюджетних коштів. рту. за 

Ві!'діл фізичної культури і спорту. Броварський 
МІСЬКВИКОНКОМ. 

2007 рік 

Медичне забезпечення 

70. Сприяти збереженню і розвитку лікарсько-Фізкультурного диспансеру. 
кабінетів спортивної медицини лікувально-проФілактичних установ області та 
поліпшенню їх матеріально-технічної бази і кадрового складу. 

Центральна районна лікарня. Відділ фізичноТ 
культури і спорту. 

2007 - 2011 роки. 

71. Вивчити питання та внести пропозиціі Щ~д.О. введення посади 
СПОРтивного лікаря у центральній районній лІкарні І поліКЛІНІЦІ. 

Центральна районна лікарня. 

2007 рік. 

72. Створити при централ.ьнlЙ раЙОННіЙ лікарні мережу діагностично-
бl ' ... та оздоровлення населення 

КоНсультативних кабінетІв. пуНКТІВ реа ЛlтаЦl1 
3і1СОбами Фізичної культури і спорту. 
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Центральна раЙОнна лІкарня 

2007 - 2011 роки. 

73. Забезпечити чітку організацію та . 
станом фІзичного здоров'я СПОРтсменІв KaH~~COКY. ЯКІСТ~ медичного контролю за 
областІ, У тому числі спортсменів-інвалІдів. даТIВ у зБІРНУ команду Укра1ни та 

Центральна районна лІкарня 

2007 - 2011 роки. 

74. Забезпечити. щорічно навчання та пІдвищення кваліфікаці1 медичного 
персоналу лlкаРСЬКО-Фlзкультурно1 служби міста. 

Центральна районна лікарня 

2007 - 2011 роки. 

Інформаційне забезпечення 

75. Удосконалити систему інформування населення через засоби 
масовоі інформації щодо позитивного впливу на здоров'я людини оптимальної 
руховоі активності, як важливого чинника здорового способу жипя з метою 
залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-оздоровчих 
заНЯТЬ. 

Відділ фіЗИЧНО1 культури і спорту. 

2007 - 2011 роки. 

76. Забезпечити висвітлення У місцевих засобах масов01 інформацП 
.IНформаЦію про змагання з олімпійських, парал!мпійських, дефлlмпійськ~ та 
неОЛіМПійських видів спорту, пропагувати фІЗКУЛЬТУРНО - спортивнии і 
реаБІлітацІйний рух серед інвалідІв. 

Відділ фізично1 культури і спорту. 

2007 - 2011 роки. . . 
7 . . аходів щодо формування позитивного ІМІДЖУ 

фІ ~: Забезпечити реаЛІзаЦІЮ з оТ Інформаціі та через різні форми 
ЗИЧНОІ культури і спорту У засобах масов 

СОЦlanь •• . • 
HOI реклами. ВіддіЛ фізичноТ культури І спорту. 

2007 - 2011 роки. 
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Міжнародна діЯЛЬНість 

~ 7~. Сприя!и розвитку дВОСТОРоннього та багатостороннього спІвробітни тва 
у сфеРІ фlзич~оr куль!ур~ і спорту з іноземними державами з метою ефектив~ого 
використання ІХ ДОСВІДУ І МОжливостей. 

Відділ фізичної культури f спорту. 
2007 - 2011 роки . 

... 7~. Про~одити ~~ортивні змагання з містами побратимами Польщі Естоніі 
РОСІІ. БІЛОРУСІ}. ФраНЦll, Америки. ' , 

Відділ фізичної культури і спорту. 
2007 - 2011 роки. 

Організаційне забезпечення 

80. Проводити щорічно розширене засідання колегІї відділу фіЗИЧНОі 
культури і спорту з метою забезпечення оцінки ходу виконання Програми. 

Відділ фізичної культури і спорту. 
2007-2011 роки 

81. Забезпечити проведення щорічних міських оглядів-конкурсів: 

на кращу організацію фізкультурно - оздоровчої та спортивної роботи серед 
дитячо - юнацьких спортивних шкіл. 

Відділ фізичної" культури і спорту. 
2007-2011 роки. 

на кращу організацію фізкультурно - оздоровчої" і спортивно - масовоі роботи 
о за місцем проживання та масового відпочинку населення міста. 

Відділ фізичноУ культури і спорту. 
2007-2011 роки. 

82. Проводити рейтингову. oцi~кy спорТСМ~Ні~~ тренерів, с~о~!ивних 
організацій з олімпійських. паралlмпlиських, дефЛIМПIИСЬКИХ та неОЛIМПIИСЬКИХ 
Видів спорту. ' 

МІський голова 
В.О. Антоненко 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ФІЗИЧНОї КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 

на_---

~ одвнн. 
Прошу В с в чити в порядок денний засіданНJI сесії Броварської 

міської програми розгляд проекту рішенНJI про затвердженНJI Програми 

розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки в М. Бровари. 

Начальник відділу '11 П.І.Лавер 
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