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ПАСПОРТ 

«Міська програми розвитку масового спорту за місцем проживання та у 

місцях масового відпочинку населення на  2012 - 2017 роки» 

 

Назва Програми «Міська Програма розвитку масового спорту за 

місцем проживання та у місцях масового відпочинку 

населення на  2012 - 2017 роки» 

Підстави для розробки 

Програми 

Закон України „Про фізичну культуру і спорт”, Указ 

Президента України від 28 вересня 2004 року № 

1148/2004 “Про  Національну доктрину розвитку 

фізичної культури і спорту”. 

Головний розробник 

Програми 

Комітет фізичної  культури і спорту виконавчого 

комітету Івано-Франківської міської ради 

Відповідальні за 

виконання програмних 

заходів 

(головні виконавці) 

Комітет фізичної  культури і спорту виконавчого 

комітету Івано-Франківської міської ради, міський 

центр фізичного здоров'я населення «Спорт для 

всіх»  

Мета та стратегія 

Програми 

Залучення широких верств населення до регулярних 

занять фізичною культурою і спортом. 

Популяризація масового спорту за місцем 

проживання та у місцях масового відпочинку 

населення. 

Терміни реалізації 

Програми 

Січень 2012 – грудень 2017 роки 

Основні джерела 

фінансування заходів 

Програми 

Міський бюджет 

Система організації 

контролю за 

виконанням Програми 

Контроль за виконанням Програми здійснюють: 

- міська рада; 

- постійно діюча комісія з питань духовного 

відродження, науки, освіти, культури, 

молодіжної політики та спорту.  

 



Вступ 

 В місті охоплено регулярною спортивно-масовою діяльністю лише      

12,9 відсотка населення, що на 2,1 відсотка нижче загальнодержавного 

показника. Фізична пасивність характерна для більшості людей 

працездатного та похилого віку. 

 Особливе занепокоєння викликає погіршення здоров'я дітей та 

підлітків. Як і раніше, значна кількість з-поміж них має суттєві відхилення у 

фізичному розвитку та стані здоров'я. Різко прогресують у підростаючого 

покоління хронічні ревматичні хвороби серця, гіпертонія, неврози, артрити, 

сколіози, ожиріння тощо.  

Водночас органи влади розвинутих країн світу надають програмного 

значення питанням розвитку масового спорту за місцем проживання та у 

місцях масового відпочинку населення, розглядаючи його як найбільш 

економічно вигідний та ефективний засіб профілактики захворюваності, 

зміцнення генофонду та розв’язання інших соціальних проблем. Цими ж 

питаннями займається Європейський союз "Спорт для всіх". 

Реалізація державної політики протягом останніх років обумовила в 

місті певні позитивні зміни у сфері фізичної культури і спорту. Визначено 

організаційно-управлінські, нормативно-правові та інші засади її розвитку у 

нових соціально-економічних умовах. Закріплено прогресивні тенденції з 

окремих напрямів фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової діяльності. 

Зокрема, збережена ефективна система проведення спортивно-масових 

заходів, передусім комплексних та багатоступеневих заходів. 

Отже, на сьогодні є необхідним продовжити виконання програми 

розвитку масового спорту за місцем проживання та у місцях масового 

відпочинку населення, яка б забезпечила ефективне функціонування 

масового спорту. 

 Програма розвитку масового спорту за місцем проживання та у місцях 

масового відпочинку населення на 2012 - 2017 роки розроблена відповідно до 

Закону України „Про фізичну культуру і спорт”, на виконання Указу 

Президента України від 28 вересня 2004 року № 1148/2004 “Про  

Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту”. 

Основні завдання та здійснення реалізації Програми 

 Залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно -  

оздоровчих занять; 

поєднання масових та індивідуальних форм організації фізкультурно - 

спортивної роботи за місцем проживання та у місцях масового відпочинку 

населення; 

формування у громадян потреб рухової активності та створення умов 

для їх задоволення; 

виховання у населення відповідних мотиваційних та поведінкових 

характеристик активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя за 

допомогою змагань, конкурсів, показових виступів, фестивалів, спортивних 

свят та інших заходів за місцем проживання і в місцях   масового відпочинку 

населення; 

популяризація масового спорту за місцем проживання та у місцях 

масового відпочинку населення. 

 

 

 



Заходи з реалізації  Програми 

1. Забезпечити сприятливі умови для розвитку масового спорту за місцем 

проживання та у місцях масового відпочинку населення. 

 Комітет фізичної культури і спорту, 

департамент комунального господарства, 

транспорту і зв’язку, міський центр фізичного 

здоров’я населення “Спорт для всіх” 

 2012 - 2017 роки 

2. Забезпечити збереження та розширення інфраструктури спортивно-

масової роботи за місцем проживання населення, мережі дитячо-юнацьких 

фізкультурно-спортивних клубів, їх утримання, ремонт, використання 

майданчиків і приміщень за призначенням. 

Управління освіти і науки, центр дозвілля дітей 

та юнацтва за місцем проживання 

2012 - 2017 роки 

3. Забезпечити проведення  фізкультурно-оздоровчих та спортивно-

масових заходів у  місцях масового відпочинку населення. 

Комітет фізичної культури і спорту, міський 

центр фізичного здоров’я населення “Спорт для 

всіх” 

2012-2017 роки 

Щороку 

4. Забезпечити проведення  міської спартакіади серед дитячо-юнацьких 

клубів   за місцем проживання. 

Управління освіти і науки, центр дозвілля дітей 

та юнацтва за місцем проживання, міський 

центр фізичного здоров'я населення “Спорт для 

всіх”   

2012 - 2017 роки 

5. Забезпечити проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-

масових заходів в пришкільних таборах міста. 

Управління освіти і науки,  міський центр 

фізичного здоров'я населення “Спорт для всіх”    

2012 - 2017 роки 

6. Забезпечити проведення заходів під гаслом “Мама, тато, я – 

спортивна сім’я”, „Мама, тато, я – шашково-шахова сім’я”. 

Управління освіти і науки, комітет фізичної 

культури і спорту, міський центр фізичного 

здоров'я населення “Спорт для всіх”   

2012 - 2017 роки 

7. Забезпечити проведення комплексних змагань серед дитячих 

дошкільних закладів “Веселі старти”, присвячених Дню захисту дітей. 

Комітет фізичної культури і спорту, міський  

центр фізичного здоров'я населення “Спорт для 

всіх”   

2012 - 2017 роки 

8. Забезпечити проведення спортивно-масових заходів „Ти зможеш, 

якщо зміг я” серед дітей-вихованців дитячих спеціалізованих закладів з 

нагоди Різдвяних свят. 



Комітет фізичної культури і спорту, міський  

центр фізичного здоров'я населення “Спорт для 

всіх” 2012-2017 роки 

Щороку, грудень-січень 

9. Забезпечити проведення спортивно-масових заходів за місцем 

проживання та в місцях масового відпочинку населення „В здоровому тілі – 

здоровий дух”, присвяченого Дню захисника Вітчизни. 

Комітет фізичної культури і спорту, міський  

центр   фізичного здоров'я населення “Спорт 

для всіх” 

2012 - 2017 роки 

10.  Забезпечити проведення спортивно-масових заходів за місцем 

проживання та в місцях масового відпочинку населення „Спорт для всіх у 

кожному дворі ”. 

Комітет фізичної культури і спорту, міський  

центр   фізичного здоров'я населення “Спорт 

для всіх” 

2012 - 2017 роки 

 11.  Взяти участь в обласному спортивно-мистецького турі „Спорт для 

всіх – гармонія життя” в санаторно-оздоровчих комплексах, місцях масового 

відпочинку населення. 

Комітет фізичної культури і спорту, міський  

центр   фізичного здоров'я населення “Спорт 

для всіх” 

2012 - 2017 роки 

12. Забезпечити проведення  спортивно-масових заходів „Рух заради 

здоров'я” з нагоди Всесвітнього дня здоров'я. 

Комітет фізичної культури і спорту,  

 управління освіти і науки, міський центр 

фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” 

2012 - 2017 роки 

13. Забезпечити проведення  фізкультурно-оздоровчих спортивно-

масових заходів з нагоди державних, місцевих свят. 

Комітет фізичної культури і спорту,  

управління освіти і науки, міський  центр 

фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” 

2012 - 2017 роки 

 14. Брати участь у семінарах з обміну досвідом роботи працівників 

міських центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”. 

Комітет фізичної культури і спорту,  

 міський центр фізичного здоров’я населення 

“Спорт для всіх” 

2012 - 2017 роки 

Щороку 

15. Сприяти діяльності волонтерських груп за місцем проживання та в 

місцях масового відпочинку населення, у навчальних закладах,  установах, 

організаціях, серед ветеранів спорту, забезпечити їх необхідною 

атрибутикою, екіпіровкою та надавати їм для проведення агітаційно-

пропагандистської роботи буклети, листівки, афіші, методичні матеріали. 

Комітет фізичної культури і спорту,  



 міський центр фізичного здоров’я населення 

“Спорт для всіх” 

2012 - 2017 роки 

16. Надавати практичну допомогу в організації роботи інструкторам-

методистам з фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в 

міських дитячо-оздоровчих таборах. 

 Управління освіти і науки 

2012 - 2017 роки 

17. Здійснювати заходи щодо ремонту та облаштування спортивних 

майданчиків за місцем проживання та в місцях масового відпочинку 

населення для організації та проведення спортивно-масових заходів. 

Департамент комунального господарства, 

транспорту і зв’язку, комітет фізичної культури 

і спорту, центр фізичного здоров’я населення 

“Спорт для всіх” 

2012 - 2017 роки 

18. Організовувати та проводити міський місячник “Спорт для всіх - 

спільна турбота”. 

Департамент комунального господарства, 

транспорту і зв’язку, комітет фізичної культури 

і спорту, центр фізичного здоров’я населення 

“Спорт для всіх” 

2012 - 2017 роки  

19. Сприяти в установленому порядку будівництву ігрових спортивних 

майданчиків зі штучним покриттям та майданчиків для занять загальною 

фізичною підготовкою. 

Департамент комунального господарства, 

транспорту і зв’язку, комітет фізичної культури 

і спорту, управління освіти і науки 

2012 - 2017 роки 

20. Передбачати в бюджеті міста кошти на розвиток міського центру 

фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», введення до штатного 

розпису посад заступника, бухгалтера та спеціалістів з фізичної культури і 

спорту відповідно до Наказу міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту 

від 21.03.2006 «Про впорядкування умов оплати праці працівників центрів 

фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»» та наказу № 2044 від 

22.06.2011 «Про внесення змін до наказу Міністерства України у справах 

сім'ї, молоді та спорту від 21.03.06 № 894», проведення фізкультурно-

оздоровчих та спортивно-масових заходів з видів спорту серед аматорів та 

ветеранів фізичної культури і спорту, забезпечення спортивним інвентарем і 

обладнанням спортивних майданчиків, функціонування пунктів прокату 

спортивного інвентарю за місцем проживання та у місцях масового 

відпочинку населення. 

Фінансове управління,    комітет фізичної 

культури і спорту 

2012 - 2017 роки  

 

21. Забезпечувати висвітлення ходу виконання Програми у засобах 

масової інформації. 

Комітет фізичної культури і спорту 



центр фізичного здоров’я населення  

“Спорт для всіх” 

2012 - 2017 роки 

22. Забезпечити залучення журналістів міста до участі в змаганнях з 

метою висвітлення спортивно-масових заходів в засобах масової інформації. 

Комітет фізичної культури і спорту 

 центр фізичного здоров’я населення  

“Спорт для всіх” 

2012 - 2017 роки 

23. Удосконалити систему інформування населення через засоби 

масової інформації про позитивний вплив на людину систематичних занять 

фізичною культурою та спортом. 

Комітет фізичної культури і спорту,    

управління освіти і науки 

2012 – 2017 роки 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами 

міськвиконкому                                                                 А. Лис 
 


