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№
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Про проект обласної цільової
програми «С портивні споруди»
на 2017 - 2018 роки

З метою зм іцнення в області м атеріально-технічної бази сфери фізичної
культури та спорту, відповідно до Закону У країни «П ро фізичну культуру і
спорт», керую чись статтею 6, пунктами 2, 6 частини перш ої та частиною
другою статті 13, пунктом 1 частини перш ої статті 39, частиною перш ою
статті 41 Закону У країни «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Схвалити проект обласної цільової програми «С портивні споруди» на
2 0 1 7 -2 0 1 8 роки (далі - П рограма), що додається.
2. У правлінню з питань фізичної культури та спорту обласної держ авної
адм іністрації забезпечити підготовку відповідного пакета докум ентів щодо
Програми для винесення на розгляд обласної ради.
3. К онтроль за виконанням цього розпорядж ення покласти на перш ого
заступника голови обласної держ авної адм іністрації С ічову В.І.

Голова обласної
держ авної адм іністрації

А .А .Гордєєв

СХВАЛЕНО
Розпорядження голови обласної
державної адміністрації
Л 6 - Д . Я С Ж Ш /О С О

ОБЛАСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМ А
«Спортивні споруди» на 2017 - 2018 роки
(проект)
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМ И
1.

Ініціатор
програми

2.

Дата,
номер
і
назва Закон України «Про фізичну культуру і спорт»
розпорядчого документа
органу виконавчої влади
про розроблення програми

3.

Розробник програми

4.
5.

6.
7.

8.

9.

розроблення

Управління з питань фізичної культури
спорту обласної державної адміністрації

та

Управління з питань фізичної культури та
спорту обласної державної адміністрації
Відповідальний
Управління з питань фізичної культури та
виконавець програми
спорту обласної державної адміністрації
Учасники програми
Управління з питань фізичної культури та
спорту
обласної
державної
адміністрації,
районні державні адміністрації, міськвиконкоми
міст
обласного
значення,
об’єднані
територіальні громади
Терміни
реалізації 2 0 1 7 -2 0 1 8 роки
програми
Перелік
місцевих Обласний та місцеві бюджети
бюджетів,
які
беруть
участь
у
виконанні
програми
Загальний
обсяг Всього 35000,0 тис. грн, з них коштів обласного
фінансових
ресурсів, бюджету 8750,00 тис. грн
необхідних для реалізації
програми
Основні
джерела Обласний та місцеві бюджети, інші джерела, не
фінансування програми
заборонені чинним законодавством
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1. Загальні положення
Стан здоров'я і спосіб життя населення України потребує окремої уваги
держави і владних структур, адже сьогодні наша країна поступається багатьом
розвинутим державам світу за тривалістю трудової і творчої активності людей.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, на здоров’я людини,
крім таких факторів, як стан навколишнього природного середовища, генетична
спадковість, доступність і якість медичної допомоги, надзвичайно впливає спосіб
життя. Світовий довід свідчить, що найефективнішим засобом профілактики
захворювань та зміцнення здоров’я населення є оптимальна рухова активність
упродовж усього життя.
Одним з головних чинників розвитку фізичної культури та спорту є
наявність належної матеріально-технічної бази.
За результатами проведеної інвентаризації сфери фізичної культури та
спорту на рівні кожної місцевої ради області (за винятком м.Херсона) встановлено,
що у значної кількості місцевих рад немає жодного спортивного залу.
Площ инними спортивними спорудами забезпечені всі місцеві громади, але у
переважній більшості їх стан не відповідає сучасним стандартам.
Тому сьогодні особливо актуальним є створення умов для занять фізичною
руховою активністю широкого кола громадян, перш за все дітей та підлітків, за
місцем проживання, відпочинку і, обов’язково, за місцем навчання.
2. М ета програми
М етою програми є подальше зміцнення в області матеріально-технічної бази
сфери фізичної культури та спорту, насамперед у сільській місцевості, шляхом
будівництва нових сучасних багатофункціональних спортивних майданчиків,
ремонту існуючих спортивних об’єктів, з метою збільшення кількості доступних
місць для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед
усіх верств населення, створення умов для задоволення потреб кожного
громадянина області у зміцненні здоров’я та фізичного розвитку.
3. Завдання програми
Будівництво та ремонт спортивних об’єктів в області,
належного їх утримання та використання за призначенням.

забезпечення

4. Фінансове забезпечення програми
Реалізація програми здійснюватиметься відповідно до вимог чинного
законодавства за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів, а також інших
джерел фінансування, не заборонених законодавством.
Обсяги бюджетних асигнувань визначатимуться виходячи з необхідності
забезпечення виконання заходів програми, орієнтовних витрат на їх реалізацію,
обрахованих на підставі встановлених норм та нормативів, прогнозних цін і
тарифів, з урахуванням індексу росту споживчих цін тощо.
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5. М еханізм реалізації програми
Районні державні адміністрації, міські ради міст обласного значення,
об єднані територіальні громади за підписом відповідних керівників подають
управлінню з питань фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації
заявки на будівництво або ремонт, реконструкцію спортивних споруд на умовах
співфінансування з обласного бюджету не більше 50 відсотків, за формою згідно з
додатком 1.
Кошти обласного бюджету на реалізацію програми виділяються за рішенням
обласної ради на підставі розпорядження голови обласної державної адміністрації.
Передбачені в обласному бюджеті кошти спрямовуватимуться у вигляді
субвенцій місцевим бюджетам на будівництво, ремонт або реконструкцію
спортивних споруд, за умови передбачення у місцевих бюджетах не менше
50 відсотків коштів на облаштування спортивних споруд.
При будівництві, ремонті або реконструкції спортивних майданчиків кошти
спрямовуються на придбання та постачання покриття, компонентів, необхідних
для його монтажу, монтаж покриття на підготовленій основі, придбання
спеціального
спортивного
обладнання,
влаштування
основи,
огорожі,
електричного освітлення майданчика, проведення всіх видів робіт, придбання
товарів, оплату послуг тощо.
Органи місцевого самоврядування забезпечують відведення земельних
ділянок, які мають бути обов’язково у власності відповідної територіальної
громади, перебувати у користуванні суб’єктів комунальної форми власності та
передбачати вільний доступ широких груп населення для занять на збудованих
майданчиках.
Кошти обласного бюджету використовуються виключно на ремонт,
реконструкцію об’єктів, які є власністю відповідних територіальних громад.
Контроль за функціонуванням спортивних об’єктів після будівництва,
ремонту, реконструкції покладається на місцеві органи виконавчої влади з питань
фізичної культури та спорту.
Заходи щодо реалізації програми викладені у додатку 2.
6. Очікувані результати
Виконання програми дасть можливість:
- підвищити рівень забезпечення населення, зокрема в сільській місцевості,
сучасними спортивними спорудами;
- забезпечити щорічне збільшення в області кількості осіб, охоплених
систематичними фізкультурно-оздоровчими та спортивними заняттями на 2% від
загальної чисельності населення;
- поліпшити стан матеріально-технічної бази сфери фізичної культури та
спорту в області.

Заступник голови
обласної державної адміністрації

В. І.Чабан

Д одаток 1
до програми
Ф орма
ЗА ЯВКА
на фінансування з обласного бю джету ремонту, реконструкції спортивних споруд
за обласною цільовою програмою «Спортивні споруди» на 2017 - 2018 роки

№
з/п

Назва
спортивного
об’єкта

Адреса

Влас
ник

1

2

3

4

Рік
Балансоутримувач введення
в експлу
атацію

5

6

Перелік робіт 3
ремонту,
реконструкції,
проведених на
об’єкті
впродовж
останніх трьох
років за
рахунок
місцевих
ресурсів
(вказати обсяги
і джерела
фінансування
(тис. грн)
7

Перелік робіт 3 Обсяги місцевих
ремонту,
ресурсів,
реконструкції,
передбачених у
необхідних
поточному році
для
на продовження
завершення
робіт, необхідних
будівництва
для завершення
(введення в
будівництва
експлуатацію)
(введення в
об’єкта
експлуатацію)
об’єкта (вказати
обсяги і джерела
фінансування
(тис. грн)
8

9

Потреба у
фінансуванні з
обласного
бюджету на
продовження
робіт,
необхідних для
завершення
будівництва
(введення в
експлуатацію)
об’єкта(вказати
обсяги і джерела
фінансування
(тис. грн)
10

Додаток 2
до програми
Заходи щ одо реалізації
обласної цільової програми «С портивні споруди» на 2017 - 2018 роки

Н айменування
завдання

]
Створення сприятливих
умов для проведення
спортивно-масової
роботи

Всього

РАЗОМ

Н айменування заходу
на виконання
завдання

Кількість майданчиків
всього

2017

2018

2
Будівництво
багатофункціональних
спортивних
майданчиків

3
20

4
10

5
10

Ремонт спортивних
споруд

20

10

10

Відповідальні
виконавці

Д ж ерела
фінансування

6
У правління з питань
ф ізичної культури
та спорту обласної
державної
адміністрації,
районні державні
адміністрації,
міськвиконкоми
міст обласного
значення, об’єднані
територіальні
громади

7
обласний бюджет

8
4750,0

9
2375,0

10
2375,0

місцевий бюджет

4750,0

2375,0

2375,0

інші джерела

9500,0

4750,0

4750,0

обласний бюджет

4000,0

2000,0

2000,0

місцевий бюджет

4000,0

2000,0

2000,0

інші джерела

8000,0

4000,0

4000,0

обласний бюджет

8750,0

4375,0

4375,0

місцевий бюджет

8750,0

4375,0

4375,0

інші джерела

17500,0

8750,0

8750,0

35000,0

17500,0

17500,0

П рогнозний обсяг
фінансування
всього
2017
2018

