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Програма підтримки і розвитку фізичної
культури та спорту на території
Введенської селищної ради на 2019 рік
І. Загальні положення
Програми підтримки і розвитку фізичної культури та спорту на території
Введенської селищної ради на 2019 рік (далі Програма) розроблена відповідно до Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Фізична культура і спорт є важливою
складовою частиною виховного процесу дітей і підлітків, учнівської та студентської
молоді і відіграють значну роль у зміцненні здоров’я, підвищенні фізичних і
функціональних можливостей організму людини, забезпеченні здорового дозвілля,
збереженні тривалості активного життя дорослого населення.
Недостатня увага приділяється фізичному вихованню в сім’ях, відбувається
згортання фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у виробничій сфері.
Проблеми розвитку фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи та
зумовлені ними негативні соціальні наслідки призводить до значного погіршення
фізичного стану працездатної частини населення, зростанню захворювань, посиленню
проявів тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії тощо.
Звідси випливає потреба в підтримці пріоритетних напрямів фізичного виховання,
фізичної культури і спорту, необхідності формування, насамперед у молоді, позитивного
іміджу спортивно-масової роботи, які б забезпечували ефективне функціонування галузі в
сучасних умовах.
ІІ. Мета та основні завдання
Метою Програми є створення необхідних соціально-економічних, нормативноправових, організаційно-технічних умов, проведення пропагандистської роботи та
здійснення антикризових заходів для розвитку фізичної культури та спорту. Також
необхідно сприяти організації змістовного дозвілля мешканців в місцях масового
відпочинку які стануть основою поліпшення здорового способу життя та рухової
активності жителів територіальної громади Введенської селищної ради.
.
Завданням Програми є впровадження дієвої системи фізкультурної просвіти
населення, яка б сприяла формуванню традицій престижу здоров’я та залученню громадян
до активних занять фізичною культурою та спортом.
ІІІ. Очікуванні результати
Виконання Програми дасть можливість:
- підвищити рівень залучення громадян до фізкультурно-оздоровчих та спортивномасових заходів;
- сприяти фізичному та духовному розвитку населення, зміцненню здоров’я, моральній та
соціальній реабілітації людей з особливими потребами.
IV. Програмнi заходи
Реалізація Програми здійснюються за такими напрямами:

- створення умов для фізичного виховання і спорту в навчальних закладах, за місцем
роботи, проживання та відпочинку населення.
- забезпечення розвитку спорту серед молоді, спорту ветеранів та інвалідів.
- покращення організаційного, нормативно-правового, матеріально-технічного, науковометодичного, медичного та інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і
спорту.
V. Фінансове забезпечення
Програма розвитку фізичної культури і спорту реалізується в межах загального
обсягу видатків, запланованих в місцевому бюджеті на 2019 рік

п/п
1

Найменування заходів
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