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ПРОГРАМА  

РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ НА ТЕРИТОРІЇ 

ГАЛИЦИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ (ОТГ) НА 2019-2023 РОКИ 
 

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Програма розвитку фізичної культури і спорту на території Галицинівської 

сільської ради (ОТГ) на 2019-2023 роки розроблена відповідно до Конституції 

України, «Закону про місцеве самоврядування в Україні», «Закону про фізичну 

культуру і спорт», «Закону про освіту», «Закон про дошкільну освіту», Постанови 

Кабінету Міністрів України про «Порядок організації інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах», Розпорядження Кабінету Міністрів 

України про «Про Національну стратегію  реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей на 2017 – 2026 роки та план заходів з реалізації її І 

етапу». 

Фізична культура і спорт є важливою складовою частиною виховного 

процесу дітей і підлітків, учнівської та дорослої 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.  

Світовий досвіт свідчить, що рухова активність людини протягом усього 

життя сприяє профілактиці захворювань та зміцненню здоров`я. За інтегральним 

показником здоров`я населення яким є середня очікувана тривалість життя 

людини, України посідає одне з останніх місць в Європі. Недостатня увага 

приділяється фізичному вихованню в сім’ях, відбувається згортання 

фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у всіх сферах. 

На території Галицинівської сільської ради на 01.01.2018 рік проживає            

9055 осіб (4350 – чоловіків, 4705 – жінок), серед яких:  

- діти дошкільного віку – 579 осіб (серед них, вихованців 5 дошкільних 

навчальних закладів Галицинівської ОТГ – 292 осіб); 

- діти шкільного віку – 1104 осіб (серед них, учнів 5 загальноосвітніх 

закладів громади – 903 осіб); 

- доросла молодь – 2302 осіб; 

- люди середнього віку – 3081 осіб; 

- люди ІІІ покоління – 1989 осіб. 

Структурний підрозділ сільської ради: Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту адмініструє послугу та відповідає за розвиток спортивно-масової та 
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фізкультурно-оздоровчої роботи в Галицинівській сільській раді (ОТГ). Кількість 

працівників – 12 осіб (1- методист методичного кабінету Відділу ОКМС, 4 – 

інструктори з фізичної культури, 6- вчителів з фізичної культури, 1- тренер з 

гирьового виду спорту).  

 

Основними завданнями Відділу в напрямку спорту є: удосконалення та 

впровадження ефективних форм залучення різних груп населення до регулярних 

занять фізичною культурою і спортом; залучення дітей, підлітків і молоді до 

регулярних занять фізичною культурою та спортом до 25 відсотків від загальної 

кількості учнівської молоді; підвищення якості роботи дитячо-юнацького спорту, 

системи відбору обдарованих осіб до резервного спорту; створення умов для 

розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної 

підготовки; створення умов для занять спортом дітям та дорослим різних груп 

інвалідності на основі інклюзивних кімнат та інклюзивного центру; збереження 

існуючої мережі об'єктів і закладів фізичної культури і спорту, ефективне їх 

використання та будівництво сучасних спортивних споруд; покращення стану 

матеріально-технічної бази зі спортивно - масової роботи; фізкультурно-

оздоровча діяльність серед ветеранів; висвітлення роботи кращих колективів 

фізичної культури, проведення різноманітних спортивних змагань в засобах 

масової інформації: радіо -, телебачення, газетах. 

  

Загальна спортивна інфраструктура Загальна спортивна інфраструктура 

Галицинівської сільскої ради (ОТГ) налічує 42 об’єкти:  

- у загальноосвітніх навчальних закладах: 

- волейбольних майданчиків – 1 (162 м2); 

- баскетбольних майданчиків – 4 (888 м2); 

- гандбольних майданчиків – 7 (5288 м2); 

- міні-футболу зі штучним покриттям – 1 (800 м2). 

Всього: 13 спортивних майданчиків. 

3 футбольні поля (18000 м2); 

5 спортивних залів (828 м2); 

1 пристосованих приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять               

(72 м2); 

5 гімнастичних майданчика з тренажерним обладнанням (1500 м2); 

1 приміщення з тренажерним обладнанням (25 м2); 

1 легкоатлетичне ядро; 

4 стрілецькі тири. 

Матеріально-технічна база сільської ради: 

2- волейбольних майданчиків (324 м2); 

1-міні-футболу штучним покриттям (800 м2); 
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Всього: 3 спортивних майданчиків. 

5- футбольних полів (32024 м2); 

1-приміщення з тренажерним обладнанням. 

Спортивно-освітні потреби дорослого населення 

Діаграма №1 представляє 12 найбільших освітніх пріоритетів дорослого 

населення Галицинівської ОТГ за результатами соціологічного дослідження з 

виявлення освітніх потреб серед дорослого населення 6 сіл Галицинівської ОТГ. 

Серед 5 можливих варіантів відповідей по вподобанні спортивної, 

культурної неформальної освіти, 188 респондентів обрали позицію «Спортивні 

ігри (теніс, волейбол, футбол, баскетбол, гандбол та інше)», 146 – «Здорове 

харчування, здоровий спосіб життя, медицина», 144 – «Гімнастика, фітнес, східні 

практики (йога), спортивна ходьба», 84 – «Хореографію». 

Діаграма 1. Освітні пріоритети дорослого населення Галицинівської ОТГ 

 
 

У рамках дослідження було опитано 650 респондентів на території 6 сіл 

Галицинівської ОТГ у рамках Міжнародного проекту «Регіональні Голоси», який 

був реалізований Громадською організацією «Клуб сталого розвитку «Південна 

ініціатива» і Представництвом DVV International в Україні за підтримки 

Міністерства закордонних справ Німеччини. Період реалізації проекту з 18 липня 

по 30 вересня 2018 року. 

Систематизація проблем та напрямки розвитку, які з них випливають 

Найгострішими проблемами послуги спорту є недостатнє фінансування, 

зношена інфраструктура, наявність гендерних розривів серед споживачів спорту, 

яка не відповідає сучасним потребам населення, відсутність гуртків, секцій для 

молоді, людей середнього та старшого віку, проблема відсутності кваліфікованих 

кадрів (тренерів), низька активність населення до занять спортом та здорового 
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способу життя, не системна просвітницька діяльність, послуга спорту є 

доступною та розвивається в закладах освіти, але не є доступною для молоді, 

людей з інвалідністю та старшого населення у віці від 36 років та старше, 

незбалансованість спортивної інфраструктури за населеними пунктами громади. 

Основні проблеми спортивної інфраструктури 

Існуюча спортивна інфраструктура підтримується в тому стані в якому є і не 

вся відповідає або не може задовольнити сучасні потреби населення. Поле з міні-

футболу (зі штучним покриттям) в с. Галицинове потребує реконструкції, заміни 

штучного покриття та встановлення освітлення, 8 футбольних полів на території 

громади не є пристосовані для занять спорту дівчат та жінок, 5 з яких знаходяться 

на територіях шкіл, не завжди відповідають нормам безпеки для занять спортом, 

потребують реконструкції. 2 поля, які на балансі сільської ради не функціонують і 

не використовуються за призначенням, 5 спортивних залів в приміщеннях шкіл 

постійно підтримуються в задовільному стані, регулярно проводяться ремонти, 

але є доступними тільки для школярів, 1 приміщення для фізкультурно-

оздоровчих занять, 2 приміщення з тренажерним обладнанням, але тренажери 

застарілі та не функціонують, 4 стрілецькі тири не менше 25 метрів також 

потребують модернізації та обладнання. Є потреба в відновлені футбольного поля 

в центральній садибі та побудови стадіону з трибунами, для проведення 

спортивних змагань, спартакіад, фестивалів, та інших культурно-масових заходів; 

в залі для фітнесу, хореографічному класі. Молодь користується цими послугами 

в обласному центрі. Також гострою потребою є створення місця для занять 

спортом  для людей та дітей з інвалідністю на базі ресурсних кімнат або 

інклюзивного центру, а також, оснащення наявних спортивних арен для занять 

фізичною активністю жінок середнього та старшого віку. 

Фінансування 

Послуга спорту є неприбутковою, функціонує за рахунок видатків з 

бюджету ОТГ. За результатами соціологічних досліджень є пріоритетною для 

населення, але має обмежене фінансування, яке дозволяє підтримувати послугу на 

тому рівні що є, та частково фінансувати проекти реконструкції та модернізації 

зношеної інфраструктури за допомогою грантових коштів, субвенцій та інших 

джерел фінансування. Низька заробітна плата тренерів змушує їх шукати 

додатковий дохід поза межами спортивної сфери, що зменшує їх продуктивність 

та ефективність. 

Якість надання послуги 

Існуюча спортивна інфраструктура є доступною не для всіх жителів 

громади. Більш доступною вона є для школярів. Є побоювання в пошкодженні 

майна та інвентарю шкільної інфраструктури, в разі відкриття залів після уроків 

для всіх жителів ОТГ. Є потреба в просвітницькій роботі та підвищенні 

свідомості населення. Проблемою є і  відсутність кваліфікованих спеціалістів з 
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деяких видів спорту, що обмежує вибір гуртків та секцій. Застаріла 

інфраструктура та обладнання і її відсутність дуже впливають на якість надання 

послуги. У громаді взагалі відсутня інфраструктура для заняття спортом людям з 

обмеженими можливостями. З другого боку відслідковується низька активність 

населення до занять спортом, що інколи залежить не тільки від вибору та 

інфраструктури, а й від мотивації. Що є також викликом для ОТГ. 

Управління послугою 

Адмініструє спортивно-масову та фізкультурно-оздоровчу роботу 

структурний підрозділ сільської ради, відділ освіти, культури, молоді та спорту. Є 

потреба в розробці ефективної моделі управління послугою, яка б задовольняла та 

враховувала потреби всіх вікових груп населення та забезпечила доступність 

послуг спорту для кожного жителя ОТГ. Є необхідність привести у відповідність 

реєстри спортивної інфраструктури для більш якісного аналізу, у тому числі 

гендерному, детально вивчити потреби жителів, та на базі цих досліджень 

планувати нові напрямки розвитку видів спорту, відкриття секцій та гуртків.  

Інформація та комунікації 

Епізодичне інформування та комунікація з населенням ОТГ. Відсутність 

єдиного календаря заходів в вільному доступі для всіх жителів громади зменшує 

замученість та активність до них. Системне оновлення та висвітлення цієї 

інформації підвищить рівень зацікавленості населення. Є потреба в розробці 

інтерактивної карти спортивних послуг по населених пунктах з доступними 

місцями для занять спортом, функціональними майданчиками, графіками секцій 

та гуртків, та інформацією з умовами цим скористатися (безкоштовні, платні, по 

запису, у вільному доступі). 

SWOT аналіз 

SWOT-аналіз – це інструмент, який дає можливість комплексно оцінити 

послугу спорту в ОТГ. Дозволяє визначити сильні та слабкі сторони надання 

послуги спорту (внутрішні чинники, ті, на які громада має вплив, які є 

результатом її дій чи бездіяльності), можливості та загрози (зовнішні чинники, 

незалежні від внутрішніх дій, на які громада практично не впливає, але може 

використовувати їх або має долати їхні наслідки). SWOT-аналіз був проведений 

шляхом інтерактивної роботи РГ під час зустрічі, з використанням аналізу 

документів поточної ситуації спортивної послуги. Виділені та підкреслені ті 

пункти на яких учасники робочої групи акцентували увагу і виділяли як 

пріоритетні. Сильні сторони та можливості є те що можна підсилити і це 

напрямки для розвитку, слабкі сторони та загрози – це виклики, проблеми, над 

якими варто працювати та шукати рішення. 

 

 



6 

 

Сильні сторони Слабкі сторони  

1. Всі об’єкти на балансі ОТГ та мають 
паспорти.   
2. Наявність земельних ділянок для 
розвитку спортивної інфраструктури 
3. Громада спроможна і є можливість 
фінансування  
4. Активна спортивна молодь 
5. Є досягнення та результативність 
спорту 
6. Є реєстр спортивних об’єктів 
(загального та шкільного користування) 
7. Наявність певної спортивної 
інфраструктури 
8. Наявність команд (футбольних, 
баскетбольних та волейбольних, 
гандбольна) 
9. ОТГ сприяє фінансуванню закупівлі 
спортивного інвентар’я та атрибутики 

1. Недостатнє фінансування спорту 
2. Пріоритетність спорту на низькому 
рівні 
3. Переважає спортивна 
інфраструктура орієнтована для 
занять переважно «чоловічими» 
видами спорту 
4. Мало кваліфікованих спеціалістів 
5. Низька якість наявної 
інфраструктури, не відповідає 
сучасним потребам населення 
6. Обмеження у виборі 
різноманітними видами спорту 
7. Відсутність спортивних кімнат 
(майданчиків) пристосованих для 
людей з обмеженими можливостями 
та жінок/дівчат 
8. Відсутність формалізованих 
спортивних організацій 
9. Відсутність інформаційних 
компаній щодо залучення жителів до 
спорту 
 

Можливості Загрози  

1. Вигідне географічне положення, 
близькість до обласного центру 
2. Проведення спортивно-оздоровчих 
заходів районного та обласного рівнів 
на базі ОТГ 
3. Участь збірних команд ОТГ у різних 
етапах змагань 
4. Висвітлення спортивних подій у ЗМІ 
5. Залучення професійних тренерів 
6. Надходження коштів від оренди нової 
інфраструктури 
7. Сприяння покращення здоров’я жителів 
ОТГ 
8. Сприяння створення стабільних та 
сильних спортивних команд 
9. Створити умови для заняття спортом 
людям з обмеженими можливостями, 
людей середнього та літнього віку, дівчат 
та жінок, цим же формування «громади без 
кордонів» 
10. Підвищення якості спортивних 
секцій 
11. Розширення спектру надання послуг 

1. Травматизм  
2. Екологія 
3. Шкідливі звички 
4. Неправильне харчування  
5. Вандалізм 
6. Погодні умови 
7. Низька активність та мотивація у 
населення займатися спортом 
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РОЗДІЛ 2. МЕТА І ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Програма розвитку фізичної культури і спорту в Галицинівській об’єднаній 

територіальній громаді на 2019-2023 роки (далі Програма) – це комплекс заходів, 

метою яких є сприяння підвищення ефективності реалізації державної політики у 

сфері надання різноманітних послуг з фізичної культури і спорту на території 

Галицинівської об’єднаної територіальної громади. 

Пріоритетні завдання програми є: 

1. Організація спортивної діяльності та фізичної активності серед 

мешканців та мешканок громади: проведення спортивно-масових заходів у 

громаді та забезпечення участі мешканців громади у районних, обласних та 

Всеукраїнських змаганнях з різних видів спорту та у галузевих спартакіада 

(спортивні ігри). Під час складання проектів бюджету Відділом освіти, культури, 

молоді та спорту (далі Відділ ОКМС) на поточний рік передбачити кошти на 

фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи серед широких верст населення, 

враховуючи гендерну різноманітність і потреби громади; 

2. Фізичне виховання та фізкультурно-оздоровча робота у навчально-

виховній сфері: створення умов для фізичного виховання і спорту в навчальних 

закладах Галицинівської сільської ради та в місцях відпочинку населення;  

3. Адміністративне, кадрове та інформаційне забезпечення сфери: 

покращення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-

технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного 

забезпечення сфери фізичної культури і спорту. Введення інструкторів з 

фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в селах громади; 

4. Матеріально-технічне забезпечення розвитку сфери спорту та 

фізичної культури в громаді: здійснення заходів щодо облаштування та 

поточного ремонту спортивних майданчиків та споруд на території громади за 

рахунок бюджету Галицинівської сільської ради, позабюджетних коштів, коштів 

комерційних структур, що не заборонені законодавством України. 

 

РОЗДІЛ 3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Реалізація Програми дозволить забезпечити: 

- розвиток фізичної культури та спорту на основі нових економічних 

перетворень і ринкових відносин; 

- залучення дітей, підлітків і учнівської молоді до регулярних занять 

фізичною культурою та спортом до 25 – 30 % від загальної кількості учнівської 

молоді; 

- підвищення рівня залучення громадян до занять фізичною культурою та 

спортом на 50% (відсоток населення, яке бере участь у спортивних заходах, 

відвідує спортивні зали, спортивні майданчики тощо, до загальної кількості 

населення); 
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- підвищення гендерної різноманітності отримувачів послуги спорту; 

- створення умов для «безкордонного» зайняття спортом інклюзивного 

верства населення громади; 

- підвищення рівня задоволеності населення громади від отримання  

послуг спорту до 80% (відсоток респондентів які користуються послугою спорту 

та позитивно відгукнулися щодо якості надання цієї послуги в Галицинівській 

ОТГ, по відношенню до загальної кількості населення ОТГ); 

- розроблення більше 28 спортивних освітніх і просвітницьких заходів та 

програм у відповідності до гендерної різноманітності та потреб; 

- покращення стану матеріально-технічної бази 45 використовуючих або 

новостворених спортивних об’єктів; 

- якісний підбір кадрів у відповідності з освітньо-кваліфікаційним рівнем; 

- належні умови для більш ефективної підготовки спортсменів високої 

майстерності. 

 

РОЗДІЛ 4. МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ  

Планується залучати працівників Комунального підприємства 

«Галицинівський центр первинної медико-санітарної допомоги» під час 

проведення спортивних змагань на території громади для забезпечення надання 

кваліфікованої невідкладної медичної допомоги учасникам змагань. 

 

РОЗДІЛ 5. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься за 

рахунок коштів бюджету Галицинівської сільської ради та інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством України. 

Щорічно під час формування бюджету сільської ради, при внесенні змін до 

затвердженого бюджету, виходячи із фінансових можливостей, планується 

передбачати цільові кошти на забезпечення виконання заходів Програми.  

Для реалізації заходів Програми передбачається також залучення 

благодійних коштів і гуманітарної допомоги. 

 

РОЗДІЛ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА 

ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 

Управління виконання Програми покладається на Відділ освіти, культури,  

молоді та спорту Галицинівської сільської ради, який несе відповідальність за 

виконання і кінцеві результати Програми, раціональне використання фінансових 

ресурсів, визначає форми і методи управління виконання Програми. 

Контроль за виконанням програми покласти на постійну комісію з питань 

соціального захисту населення, освіти, культури, охорони здоров’я, молоді і 

спорту. 
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Додаток №1 

до Програми 

 

План завдань і заходів Програми розвитку фізичної культури і спорту на території  

Галицинівської сільської ради (ОТГ) на 2019-2023 роки 

№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 
Результативний 

показник 

Викона

вці 

Джерела

фінансу-

вання 

Роки 

Очікуваний 

результат 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Напря 

Організація 

спортивної 

діяльності та 

фізичної 

активності 

серед 

мешканців та 

мешканок 

громади 
 

Залучення населення до спортивно-

масових та спортивних освітньо-

просвітницьких заходів і програм у 

відповідності до гендерних та 

інклюзивних потреб (лекції, майстри-

класи, конкурси, наприклад проведення 

відео конкурсу серед школярів – 

найкраще мотиваційне відео про спорт, 

рух-це життя; зустрічі з спортсменами, 

показові виступи та інше) 

Кількість розроблених 

заходів і програм, 

кількість поданих заявок 

на конкурс, кількість 

населення, 

% жінок/дівчат, 

чоловіків/хлопців, 

Кількість населення за 

населеними пунктами 

Відділ 

ОКМС*, 

молодіж

ні 

об’єдна

ння, 

ініціати

вні 

групи 

Відділ 

ОКМС 

     Збільшення 

кількості та % 

населення за 

статтю та 

віковими 

групами, яке 

займається 

спортом та 

фізичною 

активністю 

Розвиток мережі спортивних секцій на 

території громади  

Кількість секцій, 

Кількість секцій за 

видами спорту та рухової 

активності, 

Кількість секцій за 

населеними пунктами 

громади, 

Кількість населення 

охопленого секціями, у 

т.ч. жінок/дівчат, 

чоловіків за віковими 
категоріями 

Кількість населення 

охопленого населення за 

населеними пунктами, у 

т.ч. жінок/дівчат, 

чоловіків/хлопців 

Галицин

івська 

сільська 

рада, 

Відділ 

ОКМС 

Відділ 

ОКМС 

     % населення 

що проживає в 

населених 

пунктах 

громади, за 

статтю та 

віковими 

групами, яке 

займається 

спортом та 

фізичною 
активністю у 

спортивних 

секціях 

Участь різних команд громади і 
окремих спортсменів з різних видів 

спорту на районних, обласних, 

Кількість заходів, 
Кількість заходів 

районного, обласного, 

Відділ 
ОКМС 

Відділ 
ОКМС 
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Всеукраїнських та Міжнародних 

змаганнях 

всеукраїнського, 

міжнародного рівнів, 

Кількість учасників 

заходів районного рівня, 

у т.ч. жінок/дівчат, 

чоловіків/хлопців 

Кількість учасників 

заходів обласного рівня, 

у т.ч. жінок/дівчат, 

чоловіків/хлопців 
Кількість учасників 

заходів  всеукраїнського 

рівня, у т.ч. жінок/дівчат, 

чоловіків/хлопців 

Кількість учасників 

заходів міжнародного 

рівня, у т.ч. жінок/дівчат, 

чоловіків/хлопців 

Проведення щорічних змагань з 

військово-прикладних видів спорт 

Кількість заходів Відділ 

ОКМС 

Відділ 

ОКМС 

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00  

Прийняття участі у спартакіадах 

допризовної молоді громади 

Кількість учасників Відділ 

ОКМС 

Відділ 

ОКМС 

      

Проведенню змагань серед людей з 

інвалідністю і дітей з фізичними 

обмеженнями 

Кількість заходів, 

кількість жінок/дівчат, 

чоловіків/хлопців 

Відділ 

ОКМС 

Відділ 

ОКМС 

      

Залучення та участь у змаганнях дітей 

до занять у  клубі «Чорний Ведмідь» 

Кількість заходів, 

кількість дітей, у т.я. 

дівчат, хлопців 

Відділ 

ОКМС 

Відділ 

ОКМС 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00  

Проведення спортивних заходів, 

чемпіонатів першості, кубків громади з 

різних видів спорту, турнірів що 

присвячені знаменним датам 

Кількість заходів, 

кількість учасників, у т.ч. 

жінок/дівчат, чоловіків, 

хлопців 

Відділ 

ОКМС 

Відділ 

ОКМС 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00  

Забезпечення участі команд громади на 
виїзні матчі збірних команд (участь у 

кубках, турнірах, чемпіонатах району та 

області) 

Кількість змагань 
 

Відділ 
ОКМС 

Відділ 
ОКМС 

40,00 40,00 40,00 40,00 40,00  

Забезпечення участі спортсменів-

ветеранів Галицинівської ОТГ в 

змаганнях серед ветеранів спорту 

Кількість спортсменів-

ветеранів, кількість 

жінок, чоловіків 

Відділ 

ОКМС 

Відділ 

ОКМС 

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00  
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2. 
Фізичне 

виховання та 

фізкультурно-

оздоровча 

робота у 

навчально-

виховній 

сфері 

Проведення нових спортивно-масових 

та спортивних освітньо-просвітницьких 

заходів і програм (лекцій, майстри-

класів, конкурсів\відеоконкурсів) серед 

школярів та молоді громади 

  

Кількість заходів, 

Кількість школярів, у т.ч. 

дівчат, хлопців, 

Кількість молоді (за 

віковими групами) 

Відділ 

ОКМС, 

Галицин

івська 

сільська 

рада 

Відділ 

ОКМС та 

інші 

джерела 

фінансува

ння 

     Збільшення 

кількості та % 

молоді за 

статтю та 

віковими 

групами, яке 

займається 

спортом та 

фізичною 

активністю 

Запровадження у загальноосвітніх 

закладах усіх ступенів рухової 

активності школярів у обсязі 8-12 годин 

на тиждень у навчальний та 

позанавчальний час 

% навчальних закладів у 

яких запроваджено 

заняття, 

Кількість школярів, у т.ч. 

дівчат, хлопців 

Відділ 

ОКМС 

Відділ 

ОКМС 

     Покращення 

(збільшення) 

фізичної 

активності 

школярів 

Запровадження у дошкільних закладах 

рухової активності дошкільнят у обсязі 

4-5 годин на тиждень у виховний час у 

закритих приміщеннях та на відкритому 

подвір’ї  

% навчальних закладів у 

яких запроваджено 

заняття, 

Кількість дітей, у т.ч. 

дівчат, хлопців 

Відділ 

ОКМС 

Відділ 

ОКМС 

     Покращення 

(збільшення) 

фізичної 

активності 

дітей 

Проведення інформаційно-

просвітницького першого уроку з 

фізичного виховання на тему 

«Олімпійський урок» в ЗЗСО 

Кількість класів ЗЗСО в 

яких проведено урок, 

Кількість осіб охоплених 

уроком 

Відділ 

ОКМС, 

загально

освітні 

заклади 

Відділ 

ОКМС 

     Формування 

свідомості 

молоді щодо 

корисності 

фізичної 

активності 

Проведення інформаційно-

просвітницьких заходів щодо 

нівелювання гендерних стереотипів 

дітей, учнів, вчителів, тренерів, 

інструкторів щодо занять спортом та 

фізичною активністю 

Кількість заходів, 

Кількість заходів 

орієнтованих на гендерні 

та вікові групи, 

Матеріали заходів 

Відділ 

ОКМС, 

освітні 

заклади 

Відділ 

ОКМС 

     Підвищення 

обізнаності 

щодо 

подолання 

гендерних 

стереотипів 

та грендерних 

розривів, 

формування 

гендерної 

чутливості у 
громаді за 

цільовими, 

гендерними та 

віковими 

групами 
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Проведення на систематичних засадах у 

навчальних закладах всіх ступенів 

спортивно-масової роботи (у тому числі 

з видів спортивного туризму) 

Кількість навчальних 

закладів, у яких на 

систематичній основі 

запроваджено спортивно 

масову роботу. Кількість 

навчальних закладів, у 

яких запроваджено 

роботу з видів 

спортивного туризму. 

Кількість учнів 
охоплених спортивно-

масовою роботою 

Відділ 

ОКМС 

Відділ 

ОКМС 

     Збільшення 

кількості та % 

населення за 

статтю та 

віковими 

групами, яке 

залучено на 

систематични

х засадах до 

спортивно-
масової 

роботи 

Проведення державного тестування 

фізичної підготовленості учнів 

загальноосвітніх закладів та населення 

громади  

Кількість учасників 

тестування, у т. ч. жінок, 

чоловіків за віковими 

групами та населеними 

пунктами. % учнів, у т. ч. 
жінок, чоловіків 

Відділ 

ОКМС 

Відділ 

ОКМС 

     Збільшення 

кількості 

населення, у 

т.ч. % учнів за 

статтю та 
віковими 

групами, яке 

проходить 

щорічні 

державні 

тестування 

Проведення спартакіад та інших 
масових спортивних змагань місцевого 

рівня  

Кількість заходів, 
кількість учасників, у т.ч. 

жінок, чоловіків.  

Відділ 
ОКМС 

Відділ 
ОКМС 

      

Підготовка учнів у до участі 

загальноосвітніх навчальних закладів у 

спортивних змаганнях районного, 

обласного, всеукраїнського, 
міжнародного рівнів 

Кількість заходів 

районного, обласного, 

всеукраїнського, 

міжнародного рівнів. 
Кількість учасників 

заходів районного рівня, 

у т.ч. жінок/дівчат, 

чоловіків/хлопців. 

Кількість учасників 

заходів обласного рівня, 

у т.ч. жінок/дівчат, 

чоловіків/хлопців. 

Кількість учасників 

заходів  Всеукраїнського 

рівня, у т.ч. жінок/дівчат, 

чоловіків/хлопців. 

Відділ 

ОКМС, 

загально

освітні 
заклади 

Відділ 

ОКМС 

65,00 65,00 65,00 65,00 65,00  
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Кількість учасників 

заходів міжнародного 

рівня, у т.ч. жінок/дівчат, 

чоловіків/хлопців 

3. Адміністрати

вне, кадрове 

та 

інформаційне 

забезпечення 

сфери 
 

Створення інтерактивної карти 

спортивної інфраструктури 

Галицинівської ОТГ (спортивні 

майданчики, поля, секції) 

Інтерактивна карта, 

кількість заходів що 

популяризують карту 

Відділ 

ОКМС, 

громадс

ькість 

-       

Проведення опитування думки 

громадян щодо їх потреб у занять 

спортом та фізичною активністю 

(виявлення потреб, рівня задоволення 

послугою та інше) 

Результати опитування Відділ 

ОКМС, 

Молоді

жна 

рада 

-       

Розробка та проведення нових 

спортивно-масових та спортивних 

освітньо-просвітницьких заходів та 

програм (лекції, майстре-класи, 

конкурси, наприклад проведення відео 

конкурсу серед школярів, молоді та 

дорослого населення – найкраще 

мотиваційне відео про спорт, рух – це 

життя; зустрічі з спортсменами, 

показові виступи та інше) 

Кількість заходів за 

видами, кількість заходів 

за цільовими групами, 

Кількість заходів за 

населеними пунктами 

Відділ 

ОКМС, 

Громадс

ькі 

об’єдна

ння  

Відділ 

ОКМС та 

інші 

джерела 

фінансува

ння 

      

Системний інформаційний супровід 

спортивно-масових та спортивних 

освітньо-просвітницьких заходів 

(анонсувати ці заходи, аналіз 

результатів) 

Документи 

інформаційного 

супроводження 

Відділ 

ОКМС 

-       

Створення плану, у відповідності до 

гендерних та інклюзивних потреб, по 

залученню населення до спортивно-

масових заходів (лекції, майстре-класи, 

конкурси, наприклад проведення відео 

конкурсу серед школярів – найкраще 

мотиваційне відео про спорт, рух – це 

життя; зустрічі з спортсменами, 

показові виступи та інше) 

План, що включає  

класифікацію  

спрямованості заходів за 

гендерними потребами 

Відділ 

ОКМС, 

громадс

ькі 

об’єдна

ння, 

ГБГ* 

-       

Розробити календар та положення 

фізкультурно-оздоровчих і спортивних 

заходів серед сільського населення 

громади 

 

Розроблене положення, 

календар заходів 

Відділ 

ОКМС 

-       
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Проведення гендерної експертизи 

спортивної інфраструктури  

Кількість об’єктів що 

пройшли експертизу 

ГБГ -       

Забезпечити надання спортивних залів 

та приміщень для занять дітей та 

населення  фізичною культурою та 

спортом  на умовах оренди або 

безоплатно 

Кількість залів та 

приміщень наданих для 

занять. Пропускна 

спроможність залів та 

приміщень за населеними 

пунктами 

Відділ 

ОКМС 

-       

Фінансування ставок тренерів (Районної 

комунальної ДЮСШ Вітовської 

районної ради Миколаївської області) 

Кількість ставок Відділ 

ОКМС 

Відділ 

ОКМС 

241,7

78 

245,0

00 
245,0

00 
250,0

00 
250,0

00 
Збільшення 

фінансування 

ставок 

тренерів/інстр

укторів задля 

охоплення 

фізичною 

культурою 

населення 

громади 

Фінансування ставок інструкторів з 

фізичної культури і спорту ГО 
«Вітовської місцевої організації ВФСТ 

«Колос». 

Кількість ставок Відділ 

ОКМС 

Відділ 

ОКМС 

468,6

41 

    

 Вести до структури Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту 

Галицинівської сільської ради  посад 

інструкторів з фізичної культури і 

спорту для сіл: Галицинове, Лимани-
Лупареве, Прибузьке-Степова Долина і 

Українка 

Кількість посад 

інструкторів 

Відділ 

ОКМС 

Відділ 

ОКМС 

 470,0

00 

470,0

00 
470,0

00 
470,0

00 

 Висвітлювати роботу кращих 

колективів фізичної культури, 

проведення різноманітних спортивних 

змагань в засобах масової інформації: 

радіо-, телебачення, газетах 

Кількість інформаційних 

матеріалів в різних ЗМІ 

Відділ 

ОКМС 

-      Удосконалення 

інформаційної 

роботи у галузі 

спорту та 

фізичної 
активності, 

всебічне 

інформування 

мешканців 

громади 

Забезпечити громаду 
висококваліфікованими фахівцями, 

створити умови для підвищення їх 

професійного рівня в системі 

підготовки 

Кількість тренерів, 
Кількість тренерів що 

пройшли підготовку 

Відділ 
ОКМС 

Відділ 
ОКМС 

     Покращення 
забезпечення 

населення та 

населених 

пунктів 

громади 

фахівцями 

задля 

фізкультурної 

роботи 
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4.  Матеріально-

технічне 

забезпечення 

розвитку 

сфери спорту 

та фізичної 

культури в 

громаді 

Будівництво міні-футбольного поля зі 

штучним покриттям у с. Прибузьке 

Пропускна спроможність 

об’єкту  

Галицин

івська 

сільська 

рада, 

Відділ 

ОКМС 

Відділ 

ОКМС та 

інші 

джерела 

фінансува

ння 

     Покращення 

доступності 

та якості 

послуги із 

заняття 

футболом для 

населення с. 

Прибузьке 

 

Спорт для кожного: створення 2-ох 

спортивних універсальних майданчиків 

зі штучним покриттям для ігор: 

волейболу, баскетболу, гандболу, 

великого тенісу, вуличного фітнесу і 

бадмінтону та з встановленням 

освітлення, огорож і інформаційних 

стендів на території 2 населених 
пунктах громади та кімнати для заняття 

фізкультурою на базі інклюзивного 

центру 

Кількість майданчиків. 

Інформаційних стендів. 

Кількість кімнат. 

Кількість учнів, 

населення, що 

займаються спортивними 

іграми за віковими та 

гендерними групами 

Галицин

івська 

сільська 

рада, 

Відділ 

ОКМС 

Відділ 

ОКМС та 

інші 

джерела 

фінансува

ння 

3517
,338 

    Збільшення 

кількості та % 

населення за 

статтю та 

віковими 

групами, яке 

займається 

спортом та 
фізичною 

активністю 

 

 

Створення спортивних куточків для 

зайняття фізкультурою для дітей з 

вадами здоров’я, на базі просторових 
кімнат Інклюзивного центру 

Галицинівської ОТГ у селах Лупареве, 

Прибузьке, Українка і Галицинове на 

базі загальноосвітніх закладів громади 

Кількість куточків, 

Кількість дітей, що 

займаються 
фізкультурою, за 

населеними пунктами, у 

т.ч. дівчат, хлопчиків 

Кількість дітей, що 

займаються 

фізкультурою, за 

віковими групами, у т.ч. 

дівчат, хлопчиків 

 

Галицин

івська 

сільська 
рада, 

Відділ 

ОКМС 

Відділ 

ОКМС та 

інші 
джерела 

фінансува

ння 

80,00     Збільшення 

кількісті та % 

дітей з вадами 
здоров’я за 

статтю та 

населеними 

пунктами, яке 

займається 

спортом та 

фізичною 

активністю, 

створення 

інклюзивного 

середовища для 

занять 

фізкультурою 
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Будівництво універсального 

спортивного майданчику зі штучним 

покриттям для ігор: волейболу, 

баскетболу, гандболу, великого тенісу і 

бандбінтону та з встановленням 

освітлення, огорож і інформаційних 

стендів на території шкіл у с. 

Галицинове 

Кількість населення, яке 

займається волейболом, у 

т.ч. жінок/чоловіків за 

віковими категоріями 

Галицин

івська 

сільська 

рада, 

Відділ 

ОКМС, 

ГБГ 

Відділ 

ОКМС та 

інші 

джерела 

фінансува

ння 

1627
,338 

    Збільшення 

кількісті та % 

населення за 

статтю та 

віковими 

групами, яке 

займається 

спортивними 

іграми, 

Збільшення 
гендерно-

чутливих 

логацій для 

занять 

спортивними 

іграми,  

Створення 

інформаційног

о середовища 

щодо гендерно-

чутливості 

спортивної 

інфраструкту

ри 

Галицинівської 

ОТГ 

Кількість населення, яке 

займається баскетболом, 

у т.ч. жінок/чоловіків за 

віковими категоріями 

Кількість населення, яке 

займається гандболом, у 
т.ч. жінок/чоловіків за 

віковими категоріями 

Кількість населення, яке 

займається бандбінтоном, 

у т.ч. жінок/чоловіків за 
віковими категоріями 

Будівництво міні-футбольного поля зі 

штучним покриттям у с. Українка 

Пропускна спроможність 

об’єкту 

Галицин

івська 

сільська 

рада, 

Відділ 

ОКМС 

Відділ 

ОКМС та 

інші 

джерела 

фінансува

ння 

1674
,199 

    Збільшення 

кількісті 

населення за 

статтю та 

віковими 

групами, яке 

займається 

спортом та 

фізичною 

активністю у 
с. Українка 

Реконструкція міні-футбольного поля зі 

штучним покриттям с. Галицинове 

(заміна покриття, заміна огорожі, 

встановлення лавок) 

 

Пропускна спроможність 

об’єкту  

Галицин

івська 

сільська 

рада, 

Відділ 

Відділ 

ОКМС та 

інші 

джерела 

фінансува

     Збільшення 

кількісті 

населення за 

статтю та 

віковими 
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ОКМС ння групами, яке 

займається 

спортом та 

фізичною 

активністю у 

с. Галицинове 

Поточний ремонт роздягальнях (при 

школах в с. Галицинове, с. Лимани, с. 

Лупареве, с. Прибузьке, с. Українка)  

Кількість 

відремонтованих 

роздягальнь 

Галицин

івська 

сільська 

рада, 

Відділ 

ОКМС 

Відділ 

ОКМС та 

інші 

джерела 

фінансува

ння 

     Створення 

гендерно-

чутливого 

середовища для 

занять 

спортом та 

фізичною 

активністю 

Створення спортивних дитячих 

майданчиків на базі дошкільних 

навчальних закладах у 5 селах 

Кількість майданчиків Галицин

івська 

сільська 

рада, 

Відділ 

ОКМС 

Відділ 

ОКМС та 

інші 

джерела 

фінансува

ння 

     Збільшення 

кількісті дітей 

що мають 

можливість  

займатися 

фізичною 

активністю у 

населених 

пунктах 

громади 

Закупка туристичного інвентарю. 

Придбання наметів для наметового 

містечка  

Кількість одиниць 

спортивного інвентаря, у 

т.ч. наметів 

Відділ 

ОКМС 

Відділ 

ОКМС та 

інші 

джерела 

фінансува

ння 

     Покращення 

якості послуги 

«заняття з 

туризму» для 

населення 

громади, у т.ч. 
кількості 

чоловіків, 

жінок які 

займаються 

туризмом 

Створення фітнес-клубу в с. Прибузьке 

і с. Лимани 

Кількість відвідувачів 

фітнес-клубу у с. 
Прибузьке, у т.ч. жінок 

Галицин

івська 
сільська 

рада, 

Відділ 

ОКМС та 
інші 

джерела 

     Збільшення 

кількості, % 
жінок та 

дівчат ОТГ які 
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Кількість відвідувачів 

фітнес-клубу у с. 

Лимани, у т.ч. жінок 

Відділ 

ОКМС 

фінансува

ння 

займаються 

фізичною 

активністю 

Збільшення % 

жінок 

середнього та 

літнього віку 

які 

займаються 

фізичною 
активністю 

Кількість відвідувачів 

фітнес-клубів у віці від 

36 до 55 років 

Кількість відвідувачів 

фітнес-клубів у віці від 

56 та старше 

 

Модернізація приміщень будинку 

культури Галицинівської сільської ради 

під тренажерний зал та фітнес клас 

Кількість введених в 

експлуатацію приміщень 

під тренажерний зал та 

фітнес-клас 

Відділ 

ОКМС 

Відділ 

ОКМС та 

інші 

джерела 

фінансува

ння 

     Збільшення 

кількісті 

населення за 

статтю та 

віковими 

групами, яке 

займається 

фізичною 

активністю  

Кількість жінок та 

чоловіків у віці від 36 до 

55 років, які займаються 

у тренажерному залі та 

фітнес класі 

ГБГ 

Кількість жінок та 

чоловіків у віці від 56 

років та старше які 

займаються у 

тренажерному залі та 

фітнес класі 

ГБГ 

Ремонт приміщень та дообладнання 
тирів в с. Галицинове, с. Лимани, с. 

Лупареве, с. Прибузьке  

Кількість 
відремонтованих тирів 

Відділ 
ОКМС 

Відділ 
ОКМС  

     Покращення 
послуги з 

спортивної 

стрільби для 

населення 

громади 

Створення воркаунт-майданчиків у 5 
селах ОТГ 

Кількість майданчіків Відділ 
ОКМС 

Відділ 
ОКМС  

     Покращення 
послуги з 

воркаунт для 

населення 

громади 

Створення байдарної станції, розробка 

байдарних маршрутів (закупівля 

обладнання – байдарки)  

Кількість маршрутів, 

Кількість закупленого 

обладнання 

Відділ 

ОКМС 

Відділ 

ОКМС та 

інші 
джерела  

     Покращення 

послуги з 

байдарочного 
спорту для 

населення  
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Створення скейт-парку в селі 

Галицинове і селі Лимани 

Кількість скейт-парків Відділ 

ОКМС 

Відділ 

ОКМС та 

інші 

джерела 

фінансува

ння 

     Створення 

локацій для 

скейт-занять 

Реконструкція сільських стадіонів у с. 

Галицинове, с. Лимани і с. Українка 

Реконструкція сільського 

стадіону в селі 

Галицинове 

Відділ 

ОКМС 

Відділ 

ОКМС та 

інші 

джерела 

фінансува

ння 

     Збільшення 

кількості та % 

населення за 

статтю та 

віковими 

групами, яке 

займається 

спортом та 

фізичною 

активністю 

Реконструкція сільського 

стадіону в селі Лимани 

Відділ 

ОКМС 

Реконструкція сільського 

стадіону в селі Українка 

Відділ 

ОКМС 

Пропускна спроможність 

стадіонів за населеними 

пунктами 

с. Галицинове 

с. Лимани 
с. Українка 

Відділ 

ОКМС 

Забезпечення спортивною формою, 

спортивним обладнанням та інвентарем 

спортсменів та збірні громад 

Галицинівської ОТГ для участі в 

районних, обласних і Всеукраїнських 

змаганнях 

Кількість спортсменів 

забезпечених 

спортивною формою за 

гендерними 

характеристиками 

Відділ 

ОКМС 
Відділ 

ОКМС 
     Покращення 

матеріальної 

бази та 

брендової 

продукції 

спортивних 

клубів ОТГ 

Придбання спортивного інтерв’ю та 

спортивної нагородної атрибутики для 

збірних команд Галицинівської ОТГ 

Кількість спортсменів, 

які отримали спортивні 

нагороди 

Відділ 

ОКМС 
Відділ 

ОКМС 
     Презентація 

та 

мотивування 

нинішніх та 

потенційних 

спортсменів  

Забезпечити оснащення ЗЗСО 

спеціальними меблями для оформлення 

окремо відведених зон «Спортивні 

досягнення закладу освіти» 

Кількість закладів освіти 

ОТГ де створені зони 

Відділ 

ОКМС 
Відділ 

ОКМС 
     Презентація 

та 

мотивування 

нинішніх та 

потенційних 

спортсменів 

Створення спортивних клубів на 

території Галицинівської ОТГ 

Кількість клубів Відділ 

ОКМС 

Відділ 

ОКМС та 

інші 

джерела 

     % населення за 

статтю та 

віковими 

групами, яке 
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фінансува

ння 

займається 

спортом та 

фізичною 

активністю у 

спортивних 

клубах 

Скорочення: 

ОТГ - об'єднана територіальна громада 

ДЮСШ - дитячо-юнацька спортивна школа 

Відділ ОКМС - Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

ГБГ – гендерно-бюджетна група 

 

 

 

 
 

 

 


