
Довідка 

про погодження проекту рішення  

,,Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту  

у Коростенській міській громаді на 2021-2025 роки”. 

 

Проект рішення розроблено: 

Відділом у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської 

міської ради. 

Виконавець: 

Черних Олена Володимирівна, начальник відділу у справах сім’ї, молоді, 

фізичної культури та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради, 

4-21-03. 

Доповідає на сесії: 

Синицький Олександр Петрович, заступник міського голови. 

Доповідає на засіданнях постійних комісій: 

Черних Олена Володимирівна, начальник відділу у справах сім’ї, молоді та 

спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради. 

Запросити: 

Директора Бюджетної установи ,,Стадіон ,,Спартак””, 

директора комунальної організації ,,Коростенський міський центр фізичного 

здоров’я населення ,,Спорт для всіх””. 

Розсилка: 

-  фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради, 

вул.Грушевського, 22, м.Коростень, Житомирська обл., 11500; 

- відділ бухгалтерського обліку виконавчого комітету Коростенської міської 

ради, вул.Грушевського, 22, м.Коростень, Житомирська обл., 11500; 

- відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту виконавчого 

комітету Коростенської міської ради, вул.Грушевського, 22, м.Коростень, 

Житомирська обл., 11500; 

- відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради, 

вул.Грушевського, 66, м.Коростень, Житомирська обл., 11500; 

- бюджетна установа ,,Стадіон ,,Спартак””, вул.Ш.Алейхема, 38, м.Коростень, 

Житомирська обл., 11500; 

- комунальна організація ,,Коростенський міський центр фізичного здоров’я 

населення ,,Спорт для всіх””, вул.Шевченка, 11, м.Коростень, Житомирська 

обл., 11500. 

 

 

Погоджено із зауваженнями: 
 

Начальник відділу у справах сім’ї,  

молоді, фізичної культури та спорту                                            О.Черних 
 

Зауваження додаються. 



Пояснювальна записка до проекту рішення  

,,Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту  

у Коростенській міській громаді на 2021-2025 роки”. 

 

        1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення. 

       Враховуючи велику кількість населення та підвищений інтерес мешканців 

громади до занять фізичною культурою і спортом, існує нагальна потреба у 

будівництві та реконструкції спортивних споруд. У сучасних умовах склалася 

складна ситуація зі станом здоров’я населення. Зростає захворюваність на 

серцево-судинні захворювання. Несприятливі екологічні умови стали 

причиною збільшення кількості хвороб ендокринної системи, онкологічних 

захворювань. Щорічно спостерігається тенденція до зниження середньої 

тривалості життя населення. Збільшується кількість юнаків призовного віку, які 

за станом здоров’я не призиваються до лав Збройних Сил України. Натомість 

зростає кількість неповнолітніх, притягнутих до кримінальної відповідальності. 

Значна кількість молодих людей вживає алкоголь та наркотики. Зміна відносин 

у сфері власності, загальний спад виробництва призвели до згортання 

фізкультурно-масової роботи у виробничій сфері. 

 Зважаючи на вищевикладене, робота щодо розвитку фізичної культури і 

спорту у громаді потребує подальшого удосконалення. Існує необхідність 

поліпшення системи підготовки спортивних резервів, організації масових 

змагань серед усіх верств населення, відкриття нових спортивних закладів та 

клубів, збільшення фінансування будівництва та реконструкції спортивних 

об’єктів. Комплексний підхід до розв’язання існуючих проблем на основі 

використання програмно-цільового методу потребує розроблення, 

затвердження та виконання протягом 2021-2025 років Програми розвитку 

фізичної культури і спорту у Коростенській міській громаді.  

 

        2. Цілі і завдання прийняття рішення. 

 Метою програми є залучення широких верств населення до масового 

спорту та фізичної реабілітації, популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей обдарованої молоді та виховання її в 

дусі олімпійських принципів.    

 Завданнями програми є створення у громаді умов для: 

- задоволення потреб кожного мешканця у зміцненні здоров’я, фізичному та 

духовному розвиткові,  

- фізичного виховання та занять спортом в усіх типах навчальних закладів, за 

місцем роботи, проживання та у місцях масового відпочинку населення, 

- розвитку дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, 

спорту інвалідів та ветеранів, 

- поліпшення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-

технічного, фінансового та інформаційного забезпечення сфери фізичної 

культури і спорту. 

 

 



         3. Фінансово-економічне обґрунтування. 

         Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету в межах бюджетних асигнувань, передбачених на галузь „Фізична 

культура і спорт”, а також позабюджетних коштів та інших джерел, не 

заборонених законодавством. Обсяг видатків, необхідних для виконання 

Програми, буде уточнюватися щороку, під час складання проекту міського 

бюджету.  

 

         4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття 

рішення.  

 Виконання заходів програми дасть можливість: 

- підвищити рівень охоплення мешканців громади фізкультурно-оздоровчою та 

спортивною роботою, 

- підвищити результати виступів збірних команд та окремих спортсменів у 

обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях,  

- запровадити доступні та ефективні види послуг (оздоровчі, рекреаційні, 

реабілітаційні і спортивні) для різних груп населення, 

- сформувати систему підготовки спортивних резервів для збірних команд міста 

та області, 

- підвищити рівень забезпечення населення фізкультурно-спортивними 

спорудами різного типу, 

- створити належні матеріально-технічні та фінансові умови для розвитку 

пріоритетних видів спорту, 

- підвищити якість трудових ресурсів, посилити здатність працюючих 

адаптуватись до зростаючих вимог сучасного виробництва, зменшити витрати, 

пов’язані з тимчасовою втратою працездатності, лікуванням та перебуванням у 

стаціонарних лікувальних медичних закладах, 

- створити додаткову кількість робочих місць у сфері фізичної культури і 

спорту, підвищити престижність відповідних професій та удосконалити 

систему підготовки та підвищення кваліфікації фахівців. 
 

  

 

Начальник відділу у справах сім’ї,  

молоді, фізичної культури та спорту                                            О.Черних 

 

 
 

 


