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ПРОГРАМА 
будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям 

на території  Бібрської міської ради «Спортивний майданчик» 

на 2016 рік (у межах однойменної обласної цільової програми на 2011-2016р.) 

 
1. Необхідність прийняття Програми. 

Міська  програма «Спортивний майданчик» на 2016 роки та забезпечення 

матеріально-технічної бази спортивних об'єктів» (далі - Програма) розроблена на виконання 

Указу Президента України від 23 червня 2009 року № 468 «Про деякі заходи щодо 

вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах і 

розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні» і спрямована на створення умов для більш 

повного задоволення потреб різних категорій населення в руховій активності, видовищних 

заходах, фізкультурно-оздоровчих, спортивних послугах, а також на формування здорового 

способу життя. 

            У місті  Бібрці склалася не найкраща ситуація зі станом здоров'я населення. 

Спостерігається зростання хвороб, пов'язаних з недостатньою руховою активністю, зокрема, 

серцево-судинних захворювань. Несприятливі природні умови, недостатня фізична 

активність стали причиною зростання кількості хворих дітей, зменшення тривалості життя 

громадян. 

Із початку 90-х років чисельність дітей і підлітків, залучених до регулярних занять у 

дитячо-юнацьких спортивних школах, підліткових фізкультурно-спортивних клубах за 

місцем проживання, у спортивних секціях підприємств, установ та організацій, скоротилася, 

що негативно позначилося на стані здоров'я. 

Спортивні споруди в місті, збудовані ще в 70-тих - 80-тих роках минулого століття, не 

відповідають сучасним вимогам і потребують значних капіталовкладень для модернізації, 

оснащення сучасним спортивним інвентарем, обладнанням, а також дотримання вимог 

правил проведення змагань з окремих видів спорту. 

             Через відсутність сучасної матеріально-технічної бази молодь змушена проводити 

ігри та змагання за межами міста або в неналежних умовах. Не задовольняє сучасних потреб 

і реабілітаційна та профілактична робота серед населення. 

2. Основні завдання Програми. 

Основними завданнями Програми є: 
- Зміцнення матеріально-технічної бази сфери фізичної культури та спорту в місті шляхом 

будівництва сучасних багатофункціональних спортивних майданчиків, збільшення 

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

масової роботи серед усіх верств населення, створення умов для задоволення потреб 

кожного мешканця міста у зміцненні здоров’я та фізичного розвитку. 

- сприяння духовному і фізичному розвитку молоді, виховання в неї почуття 

громадянської свідомості та патріотизму, бажання активно сприяти зміцненню 

державності в Україні; 

- розвиток фізкультурно-спортивного руху в місті з урахуванням змін у всіх сферах 

суспільного життя; 



- забезпечення переорієнтації практичної діяльності галузі на розв'язання пріоритетних 

проблем-зміцнення здоров'я населення засобами фізичного виховання, фізичної культури 

і спорту; 

- створення умов для задоволення потреб кожного громадянина у зміцненні здоров'я, 

фізичному та духовному розвитку; 

- виховання у населення активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя; 

3. Напрямки реалізації Програми : 

- забезпечення збереження, оновлення, капітального ремонту та приведення до сучасних 

вимог наявної матеріально-технічної бази, поліпшення умов її ефективного 

функціонування; 

- створення у місті  власного спортивного мійданчика; 

- створення сучасної інфраструктури фізичної культури і спорту з метою проведення 

районних, підготовки до обласних та всеукраїнських змагань; 

- будівництво нових сучасних спортивних споруд для більш повного задоволення потреб 

різних верств населення у фізкультурно-оздоровчих та спортивних послугах; 

- облаштування відкритих спортивних споруд (ігрових, тренажерних майданчиків тощо) за 

місцем проживання та в місцях масового перебування населення. 

4. Очікувані результати Програми: 

- забезпечення оптимальної рухової активності кожного мешканця протягом усього життя, 

досягнення кожною людиною достатнього рівня фізичної та функціональної 

підготовленості, сприяння соціальному, біологічному та психічному благополуччю, 

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

формування у населення сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і 

масового спорту, як важливого чинника забезпечення здорового способу життя; 

- збільшення до 2015 року чисельності представників різних верств населення, зокрема 

підлітків, які регулярно займаються фізкультурою і спортом , що має забезпечити 

зниження рівня злочинності серед молоді, попередити поширення наркоманії, 

алкоголізму, тютюнокуріння, підвищити рівень соціальної стабільності в місті; 

- активізація процесу залучення дітей та підлітків до регулярних занять фізичною 

культурою і спортом, підвищення якості відбору обдарованих осіб до системного 

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

спортсменів і тренерів, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей 

спортсменів; 

- зменшення кількості дітей учнівської та студентської молоді, які мають відхилення у 

фізичному розвитку, підвищення рівня фізичного здоров'я молоді; 

- створення цивілізованих умов для соціальної адаптації та реабілітації інвалідів, осіб з 

уродженими вадами фізичного і розумового розвитку; 

- створення додаткових робочих місць у районі за рахунок збільшення обсягів надання 

різних видів фізкультурно-оздоровчих послуг; 

- залучення до бюджету коштів, отриманих від реалізації платних послуг засобами 

фізичної культури та спорту; 

- залучення позабюджетних коштів на розвиток фізичної культури і спорту; 

- збільшення кількості  спортивно-масових заходів у місті; 

- формування розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд з урахуванням запитів 

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

спортивної підготовленості. 

5. Організаційне забезпечення. 

З метою формування організаційного механізму будівництва полі функціонального 

спортивного майданчика  передбачається здійснити наступні заходи: 

-      забезпечити відведення земельної ділянки під будівництво майданчика на території 

Бібрської міської ради; 



-        подати Програму на розгляд  Перемишлянської райдержадміністрації  з  тим, аби РДА 

подала заявку про облаштування майданчика Обласному центру фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх». У межах програми кошти обласного бюджету спрямовуються у 

вигляді субвенцій місцевим бюджетам на придбання, постачання та монтаж покриття за 

умови облаштування основи, огорожі й освітлення та частково на придбання покриття; 

-        облаштувати основу під майданчик; 

-        встановити металеву огорожу; 

-        забезпечити освітлення;  

-        замовити монтаж покриття 

-        замовити встановлення вуличних тренажерів . 

6. Фінансове забезпечення Програми. 

- Забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься в 

межах асигнувань, які щороку передбачатимуться за відповідними бюджетними 

напрямками, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

- коштів обласного бюджету в рамках  Обласної цільової програми «Спортивний 

майданчик» 

7. Контроль за виконанням Програми. 

Контроль за виконанням Програми покладається на заступника Бібрського міського голови, 

який несе відповідальність за виконання і кінцевий результат Програми, раціональне 

використання фінансових ресурсів, визначає форми, методи управління за виконанням 

Програми. 

 

 

 Секретар Бібрської міської ради   Н.К.Федущак  

   

 


