
МІСЬКА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ
НА 2007 -Загальні положення

Фізична культура і спорт є скла
довою частиною виховного проце
су дітей і підлітків, учнівської та 
студентської молоді і відіграє важ
ливу роль у зміцненні здоров’я, 
підвищенні фізичних і функціональ
них можливостей організму люди
ни, забезпеченні здорового дозвіл
ля, збереженні тривалості актив
ного життя дорослого населення.

В регіоні проводиться певна 
робота, спрямована на стабіліза
цію розвитку масової фізичної 
культури і спорту, збереження всіх 
складових її діяльності.

Проте рівень розвитку, фізично
го виховання, фізичної культури і 
спорту ще не відповідає сучасним 
вимогам і не може задовольнити 
потреб населення.

Мало уваги приділяється фізич
ному вихованню в сім’ях, загально
освітніх і вищих навчальних закла
дах. Не задовольняється природна 
біологічна потреба дітей, учнівської 
і студентської молоді в руховій ак
тивності, що негативно позначило
ся на їх здоров’ї. До занять фізич
ною культурою та спортом залучені 
38 відсотків населення міста 
Кількість учнів, що займаються 
фізкультурно-оздоровчою роботою, 
в місті становить 17,2% від загаль
ної кількості учнівської молоді 
Учні, які віднесені за станом здоро
в’я до спеціальних медичних груп, 
становлять 3% відсотки від загаль
ної чисельності учнів. Кількість осіб, 
що займаються фізкультурно-оздо
ровчою та спортивно-масовою ро
ботою на підприємствах, установах 
та в організаціях міста, ще не до
сить висока і становить 14% від пра
цюючого населення.

Складна ситуація із кадровим 
забезпеченням у виробничій сфері 
штатними інструкторами з фізич
ної культури. Нині тільки 3 тру
дові колективи міста мають штат
них спеціалістів, які проводять 
фізкультурно-оздоровчу роботу.

  Через відсутність стабільних 
джерел фінансування не дуже за
довільним є нинішній стан утри
мання та використання деяких 
спортивних споруд міста.

Зазначені проблеми розвитку 
фізкультурно-оздоровчої і спортив
но-масової роботи та зумовлені 
ними негативні соціальні наслідки 
не знайшли адекватного відобра
ження у суспільній свідомості як 
проблеми загальносоціального зна
чення. Це призвело до значного 
погіршення фізичного стану пра
цездатної частини населення, зро
станню захворювань, посиленню 
проявів тютюнопаління, алкоголіз
му, наркоманії тощо.

Одним із основних заходів, що 
запобігають захворюванням, є про
пагування серед широких верств на
селення здорового способу життя.

Звідси випливає гостра потре
ба у визначенні програмних підходів 
та пріоритетних напрямів фізич
ного виховання, фізичної культури 
і спорту, які б забезпечували ефек
тивне функціонування галузі 
фізичної культури та спорту в су
часних умовах регіону.

Мета і основні 
завдання Програми

Мета Програми полягає у ство
ренні необхідних соціально-економ
ічних, нормативно-правових, органі
заційно-технічних умов та здійснен
ня антикризових заходів для розвит
ку фізичної культури та спорту.

О сновними завданнями 
Програми є:

проведення фізкультурно-оздо
ровчої та спортивно-масової робо
ти в усіх навчальних закладах 
(ДДЗО, СЗОШ, ліцей, ПТУ, ВНЗ), 
за місцем проживання, у вироб
ничій сфері;

впровадження ефективних форм 
і методів фізкультурно-спортивної 
діяльності та розвиток видів 
спорту з урахуванням місцевих 
особливостей і економічних фак

торів;
реформування організаційних основ 

фізкультурно-спортивного руху, стиму
лювання створення широкої мережі 
фізкультурно-спортивних клубів;

збереження наявної, з подаль
шим удосконаленням, матеріально- 
технічної бази, поліпшення умов її 
функціонування;

забезпечення розвитку видів 
спорту, які функціонують в місті, 
удосконалення системи підготовки 
збірних команд міста, спортивного 
резерву, підвищення якості функціо
нування дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл, фізкультурно-спортивних това
риств "Україна” , "Спартак” , Славу- 
тицького представництва КОВ Націо
нального Олімпійського комітету Ук
раїни, підтримки спорту ветеранів;

забезпечення передових позицій у 
спорті вищих досягнень, сприяння кон
цепції розвитку олімпійського руху;

надання підтримки становленню 
та впровадженню ефективних форм 
орган ізац ії реабіл ітац ійної та 
спортивної роботи з особами, які 
мають вади фізичного розвитку;

підвищення рівня нормативно-пра
вового, кадрового, матеріально-тех
нічного, фінансового, науково-мето
дичного, медичного, інформаційного 
та організаційного забезпечення;

участь у міжнародній спортивній 
діяльності.

Фінансове
забезпечення Програми

Фінансування Програми здійсню
ється за рахунок коштів, які щороку 
передбачаються в обласному та місце
вому бюджеті для виконання програм 
і заходів з розвитку фізичної культури 
і спорту, а також з інших джерел пе
редбачених чинним законодавством.

Реалізація Програми здійсню єть
ся за такими напрямами:

1. Фізичне виховання в дошкіль
них закладах, фізкультурно-оздоров
ча і спортивно-масова робота в зак
ладах загальноосвітньої, професій
но-технічної та вищої освіти.

2. Спорт для усіх верств населен
ня за місцем проживання та у місцях 
масового відпочинку громадян.

3. Фізкультурно-оздоровча діяль
ність у виробничій сфері.

4. Фізкультурно-оздоровча та ре
абілітаційна робота серед інвалідів.

5. Розвиток видів спорту існую
чих у місті.

Система забезпечення напрямів 
розвитку фізичної культури і спорту 
включає кадрове, спортивно-технічне, 
фінансове, медичне, інформаційне, 
організаційне забезпечення та вдос
коналення міжнародної діяльності.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми 
дасть можливість:

збільшити до 10% загальної чи
сельності населення міста кількість 
громадян, залучених до різних видів 
фізкультурно-оздоровчої та спортив
ної роботи;

поліпшити підготовку спортивно
го резерву для збірних команд міста 
та Київської області;

збільшити до 10% загальної чисель
ності кількість школярів, що відвіду
ють дитячо-юнацькі спортивні школи;

поліпшити результати виступів 
збірних команд та окремих спортсменів 
міста в офіційних обласних, всеукраї
нських і міжнародних змаганнях;

зменшити на 40% кількість дітей, 
учнівської та студентської молоді, які 
віднесені за станом здоров'я до 
спеціальної медичної групи;

створити необхідні умови для 
фізкультурно-оздоровчої роботи серед 
населення, у тому числі серед осіб з 
набутими вадами фізичного розвитку;

зменшити на 8% середню 
кількість днів тимчасової непрацез
датності через хворобу.

ОРГАНІЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ 
ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРА

МИ
Координацію діяльності та конт

роль за виконанням міської Програми 
розвитку фізичної культури і спорту 
на 2007 — 2011 роки покладається 
на міський комітет по фізичній куль
турі та спорту виконавчого комітету 
Славутицької міської ради.

Заходи
з розвитку фізичної куль

тури і спорту 
на 2007 — 2011 роки:

І. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ В ДОШ
КІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ, ФІЗКУЛЬТУР
НО-ОЗДОРОВЧА І СПОРТИВНО- 
МАСОВА РОБОТА В ЗАКЛАДАХ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ, ПРОФЕСІЙ
НО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ

1. Створити належні умови для 
забезпечення фізичного виховання в 
усіх дошкільних закладах незалежно 
від відомчого підпорядкування, пе
редбачивши у штатних розписах по
сади фахівців з фізичної культури.

Міський відділ освіти. 2007 — 
2011 роки.

2. Забезпечити створення при кож
ному дошкільному закладі спортив
них майданчиків та приміщень 
фізкультурно-оздоровчого призна
чення, їх благоустрій та обладнання.

Міський відділ освіти. 2007 — 
2011 роки.

3. Створити умови для забезпе
чення фізичного виховання і розвит
ку масового спорту в дошкільних, за
гальноосвітніх, професійно-технічних 
та вищих навчальних закладах в об
сязі не менше 5 — 6 годин рухової 
активності на тиждень, у тому числі 
відповідні умови для дітей-інвалідів.

Міський відділ освіти, Управлін
ня праці та соціального захисту 
населення, Центр ранньої соціаль
н о ї реаб іл іт ац ії дітей-інвалідів. 
“Інваспорт". 2007— 2011 роки.

4 Забезпечити проведення в ус
тановленому порядку атестації вик
ладачів з фізичного виховання та 
тренерів-викладачів з видів спорту.

Міський відділ освіти, Міський 
комітет по ф ізичній культ урі і 
спорту, КДЮСШ. 2007 — 2011 роки.

5. Сприяти утворенню та функці
онуванню спортивних клубів у 
загальноосвітніх, професійно-техні
чних та вищих навчальних закладах.

Міський відділ освіти, навчаль
но-виробничий комплекс, Славу- 
тицький навчальний центр вищої 
освіти. 2007 — 2011 роки.

6. Сприяти діяльності учнівських 
і студентських осередків фізкультур
но-спортивної спрямованості, пов’я
заній з розвитком фізичної культури 
і спорту в навчальних закладах.

Міський відділ освіти, Славу- 
тицькій навчальний центр вищої ос
віти, Міський комітет по фізичній 
культурі і спорту 2007 — 2011 роки.

7. Сприяти залученню до фізкультур
но-оздоровчих вправ учнів, віднесених за 
станом здоров’я до спеціальної медич
ної групи, з відповідною оплатою фахів
цям з фізичного виховання.

Міський відділ освіти, Спеціалі
зована медико-санітарна частина 
№5. 2007 — 2011 роки.

8. Проводити внутрішкільні, 
м іські, змагання за програмами 
„Старти надій", „Стартують усі", 
“Шкіряний м’яч” , "Малі Олімпійські 
ігри” та інші спортивно-масові захо
ди серед учнівської молоді.

М іський відділ освіти, м іський  
комітет по ф ізичній культ урі і 
спорту. 2007 — 2011 роки.

9. Забезпечити залучення до за
нять фізичною культурою і спортом 
на пільгових умовах дітей-сиріт, 
дітей-інвалідів, дітей із малозабез
печених та багатодітних сімей.

Міський відділ освіти, Центр ран
ньої соціальної реабілітації дітей- 
інвалідів, навчально-виховний комп
лекс ‘‘Дитячий будинок — дошкіль
ний навчальний заклад", міський ком
ітет по фізичній культурі і спорту, 
“Інваспорт". 2007 — 2011 роки.

10. Створити умови для підви
щення рівня ф ізичної підготовки 
молоді для проходження служби у

Збройних силах України, проводити 
щорічну міську спартакіаду допри
зовної молоді та забезпечити участь 
міської збірної команди у обласній 
спартакіаді допризовної молоді.

Міськвійськкомат, міський відділ 
освіти, міський комітет по фізичній 
культурі і спорту. 2007 — 2011 роки.

II. СПОРТ ДЛЯ УСІХ ВЕРСТВ НА
СЕЛЕННЯ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАН
НЯ ТА У МІСЦЯХ МАСОВОГО 
ВІДПОЧИНКУ ГРОМАДЯН

1. Сприяти створенню і функціо
нуванню центрів фізичного здоро
в’я населення та розширенню ме
режі ф ізкультурно-спортивних 
клубів за місцем проживанням з 
урахуванням потреб і фінансових 
можливостей міста.

Міський комітет по фізичній куль
турі і спорту. 2007 — 2011 роки.

2 Сприяти розвитку із залучен
ням інвесторів мережі сучасних 
центрів, “Фітнес-центрів” та клубів 
фізкультурно-спортивної спрямова
ності різних організаційно-правових 
форм, які надаватимуть доступні та 
високоякісні фізкультурно-оздоровчі 
послуги за місцем проживання та у 
місцях масового відпочинку грома
дянам, зокрема, інвалідам.

Міський комітет по фізичній куль
турі і спорту. 2007 — 2011 роки.

3. Забезпечити збереження та 
розвиток мережі дитячо-підліткових 
фізкультурно-спортивних клубів за 
місцем проживання населення.

М іський комітет по ф ізичній  
культурі і спорту. 2007 рік.

4. Проводити постійно моніторинг 
діяльності дитячо-підліткових 
фізкультурно-спортивних клубів за 
місцем проживання.

М іський комітет по ф ізичній  
культурі і спорту. 2007 рік.

5. Вивчити питання та внести про
позиції щодо можливості виділення 
спеціальних приміщень при будівництві 
житлових будинків для утворення та 
організації роботи дитячо-підліткових 
фізкультурно-спортивних клубів.

М іський комітет по ф ізичній  
культурі і спорту. 2008 рік.

6. Забезпечити належні умови для 
організац ії навчання плавання у 
місцях відпочинку громадян на воді. 
(Яхт-клуб “Білі крила”, с. Якір).

Комунальне підприємство “Уп
равління з розвитку фізичної куль
тури, спорту та туризму", міський 
комітет по ф ізичній культ урі і 
спорту. 2007 — 2011 роки.

7. Сприяти створенню за рахунок 
позабюджетних коштів на спортив
них спорудах, за місцем проживан
ня населення та у місцях масового 
відпочинку громадян груп фізкуль
турно-оздоровчої спрямованості для 
населення різного віку.

М іський коміт ет  по ф ізичній  
культ урі і спорту, Комунальне  
підприємство “УФКСТ", Комуналь
не підприємство "Управління жит
лово-комунального господарства", 
колективи ф ізкульт ури ДСП  
“ЧАЕС", ВП “АРС", СМСЧ-5, Соціаль
не підприємство “Фітнес-центр”. 
2007 — 2011 роки.

8. Сприяти залученню молоді, 
схильної до правопорушень, до занять 
фізичною культурою і спортом, участі 
в спортивно-масових змаганнях, у тому 
числі із видів спортивного туризму.

Міський відділ освіти, міський 
комітет по ф ізичній культ урі і 
спорту, служба у справах непов
нолітніх, в ідділ  с ім ’ї  та молоді, 
міський відділ Головного управлін
ня МВС України в Київській області, 
Палац дитячої та юнацької твор
чості (сектор спортивного туриз
му). 2007 — 2011 роки.

9. Продовжити роботу щодо 
здійснення фізкультурно-оздоров
чих, рекреаційних та реабілітаційних 
заходів для різних груп населення.

Спеціалізована медико-санітар
на частина № 5 (відновлювальний 
центр). 2007 — 2011 роки.

10. Провести інвентаризацію  
спортивних споруд міста з метою 
визначення потреб у їх подальшому 
облаштуванні, ремонті, а також буд
івництві нових спортивних об’єктів.

Міський комітет по ф ізичній  
культурі і спорту, Комунальне  
підприємство “Управління з розвит
ку ф ізичної культури, спорту та 
туризму”. 2007 — 2008 роки.

III. ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА 
ДІЯЛЬНІСТЬ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ

1. Підготувати узгоджені пропо
зиції щодо реформування системи 
ф ізичної культури та масового 
спорту у виробничій сфері.

Міський комітет по ф ізичній  
культурі і спорту 2009 рік.

2. Запровадити ефективні форми 
проведення виробничої гімнастики у 
режимі робочого дня (на підприєм
ствах, установах та організаціях з 
чисельністю працівників 200 чол. і 
більше), активного відпочинку та 
післятрудового відновлення, проф
ілактичних занять ф ізкультурно- 
спортивної спрямованості.

М іський .комітет по ф ізичній  
культ урі і спорту, керівники  
підприємств, установ та органі
зацій міста (профспілки галузевих 
колективів). 2007 — 2011 роки.

3. Сприяти утворенню та діяль
ності спортивних клубів (осередків) 
у виробничій сфері.

М іський комітет по фізичної 
культурі і спорту, фізкультура 
спортивні товариства “Україна",
“Спартак". 2007 — 2011 роки.

4. Керівництву міського відділу 
внутрішніх справ підвищити ефек- 
тивність загальної, професійно орі
єнтованої та спеціальної фізичної 
підготовки особового складу.

М іський в ід д іл  Головного уп 
равління МВС України у  Київській  
області. 2007 — 2011 роки.

5. Сприяти введенню до штатного 
розпису суб’єктів господарювання (з 
чисельністю працівників 500 чол. і 
більше) усіх форм власності посади 
інструктора з фізичної культури.

М іський комітет по ф ізичній  
культурі і спорту, профспілки га
лузевих колективів, фізкультурно- 
спортивні товариства “Україна", 
“Спартак”. 2007 — 2011 роки.

6. Забезпечити проведення щоро
ку міських галузевих спартакіад та 
інших масових спортивних змагань.

М іський комітет по фізичної 
культурі і спорту, міський відділ 
осв іти. М ВГУ МВС України в 
Київській обл., ф ізкульт урно- 
спортивні товариства “Україна. 
“Спартак", керівники підприємств 
та організацій, (профспілки галузе
вих колективів). 2007 — 2011 роки.

7. Сприяти включенню питань 
щодо оздоровлення працівників 
підприємств, установ, організацій та 
членів їх сімей засобами фізичної 
культури до планів соціально-еконо
мічного розвитку міста та рекомен
дувати трудовим колективам вклю
чати такі питання до колективних 
договорів та тарифних угод.

Міський комітет по фізичній куль
турі і спорту, міські галузеві колек
тиві профспілок, фізкупьтурно- 
спортивні-товариства “Україна ”, 
“Спартак". 2007 — 2011 роки.

IV. ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВ
ЧА ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНА РОБОТА 
СЕРЕД ІНВАЛІДІВ

1. Провести аналіз функціонуван
ня міського центру спорту інвалідів 
"Інваспорт” з визначенням матері
альних потреб для подальшої ро
боти центру.

М іський комітет по ф ізичній  
культурі і спорту, міський центр 
“Інваспорту". 2007 — 2008 роки.

2. Сприяти формуванню та діяль
ності спортивних клубів (осередків) 
різних організаційно-правових форм 
власності для інвалідів.

М іський комітет по ф ізичній  
культурі і спорту, Центр ранньої 
соц іально ї реаб іл іт ац ії діт ей- 
інвалідів. 2007 — 2011 роки.

3. Сприяти наданню у користуван
ня на пільгових умовах спортивних 
споруд для проведення фізкультур
но-оздоровчої та реабілітаційної ро
боти серед інвалідів і забезпечити 
доступ до них осіб з обмеженими 
фізичними можливостями.
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М іський комітет по ф ізичній  
культурі і спорту, міське управлі
ння праці та соціального захисту 
населення. 2007 — 2011 роки.

4. Щорічно організовувати міську 
спартакіаду „Повір у себе” серед 
дітей-інвалідів.

Міський комітет по фізичній куль
турі і спорту, міський відділ освіти, 
“Інваспорт. " 2007 — 2011 роки.

5. Розробити та запровадити си
стему проведення міських фізкуль
турно-оздоровчих та спортивно-ма
сових заходів серед інвалідів різних 
нозологій.

М іський комітет по фізичній  
культурі і спорту. 2007 — 2008 роки.

V. РОЗВИТОК ОЛІМПІЙСЬКИХ ТА 
НЕОЛІМПІЙСЬКИХ ВИДІВ СПОРТУ

Проаналізувати та визначити 
пріоритетні види спорту, в яких спорт
смени міста спроможні досягти ви
соких спортивних результатів на ос
новних обласних, всеукраїнських і 
міжнародних змаганнях та створити 
необхідні умови для їх розвитку.

Міський комітет по фізичній куль
турі і спорту. 2007 — 2008 роки.

2. Забезпечити введення системи 
швидкого навчання усіх дітей основ
них елементів пріоритетних видів 
оплоту шляхом запровадження інно-

ваційних форм співпраці дошкільних
та загальноосвітніх навчальних зак

ладів з дитячо-юнацькими спортив
ними школами, зокрема, з метою 
відбору найбільш обдарованих дітей.

М іський відділ освіти, міський  
коміт ет  по ф ізичній культ урі і 
спорту. 2007 — 2010 роки.

3. Регулярно проводити спеціалі
зовані заходи за участю видатних 
спортсменів і тренерів для коротко
часного навчання дітей основних еле
ментів пріоритетних видів спорту.

Міський відділ освіти, міський 
комітет по фізичній культурі і 
спорту. 2007-2010 роки.

4. Внести пропозиції щодо визна
чення нормативів матеріально-тех
нічного забезпечення роботи дитя
чо-юнацьких спортивних шкіл.

Міський відділ економіки, міське 
фінансове управління, міський ко-

мітет по ф ізичній культ урі і 
спорту. 2007-2008 роки.

5. Забезпечити збереження діючої 
спортивно-юнацької спортивної школи. 
Міський комітет по ф ізичній

культурі і спорту, міськвиконком 
2007 — 2011 роки.

6. Спільно з Київською організа
цією фізкультурно-спортивного то
вариства “Спартак” вивчити питан
ня щодо створення комплексної ди
тячо-юнацької спортивної школи 
ФСТ “Спартак” або відкриття 
відділень дитячо-юнацької спортив
ної школи в м. Славутичі.

Міський комітет по фізичній куль
турі і спорту, міська організація 
фізкультурно-спортивного товари
ства “Спартак". 2007-2008 роки.

7. Налагодити співпрацю дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл та 
спортивних клубів різних організац
ійно-правових форм з підготовки і 
відбору спортсменів.

М іський комітет по ф ізичній  
культурі і спорту, фізкультурно- 
спортивні товариства “Спартак", 
“Україна" 2007 — 2011 роки

8 .Організувати на базі оздоровчих 
дитячих таборів спеціалізовані виїзні 
зміни для учнів дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл з метою продовжен
ня навчально-тренувальної роботи 
під час літніх шкільних канікул.

Міський комітет по фізичній куль
турі і спорту, міський відділ освіти, 
відділ у справах сім“Т та молоді, 
фізкультурно-спортивні товариства 
Україна", "Спартак". 2007— 2011 роки.

9. Удосконалити навчально- 
спортивну роботу дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл та систему підго
товки і відбору юних спортсменів.

М іський комітет по ф ізичній  
культ урі і спорту, директора  
КДЮСШ. 2007 — 2011 роки.

10. Проводити щорічно міську 
спартакіаду школярів, змагання „Юний 
спартаківець” , „Хто ти, майбутній

олімпієць?”, інші спортивно-масові 
заходи серед учнівської молоді.

М іський відділ освіти, м іський 
коміт ет  по ф ізичній культ урі і 
спорту, КДЮСШ, фізкультурно- 
спортивні товариства“Спартак", 
“Україна". 2007 — 2011 роки.

11. Розробити пропозиції до про
екту порядку акредитації дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл міста.

Міський комітет по фізичній куль
турі і спорту. 2007 — 2011 роки.

12. Вивчити питання та внести 
пропозиції щодо встановлення 
процедури переходу спортсменів з 
однієї організації до іншої, передба
чивши компенсацію витрат, понесе
них під час підготовки спортсменів.

М іський комітет по ф ізичній  
культурі і спорту, фізкультурно- 
спортивні товариства “Україна", 
“Спартак” 2008 — 2009 роки.

13. Забезпечити створення належ
них умов для підготовки спортсменів 
міста -  членів збірних команд Київсь
кої області, України до чемпіонатів 
України, світу та Європи, надання 
їм та їх тренерам необхідної допомо
ги у вирішенні соціальних питань.

М іський комітет по ф ізичній  
культурі і спорту, міськвиконком. 
2007 — 2011 роки.

14. Провести:
Міські спартакіади з видів спорту 

(міський комітет по фізичній куль
т урі і спорту, ф ізкульт урно- 
спортивні товариства “Україна", 
“Спартак". 2007, 2011 роки.)

Міські юнацькі спортивні ігри з 
видів спорту (міський комітет по 
фізичній культурі і спорту, фізкуль
турно - спортивні товариства “Ук
раїна", “Спартак". 2007, 2009 роки.)

Міські молодіжні спортивні ігри з 
видів спорту (міський комітет по 
фізичній культурі / спорту, 
фізкультурно-спортивні товариства 
"Україна", “Спартак" 2009, 2010 роки.)

Міську спартакіаду серед сту
дентів вищих навчальних закладів та 
забезпечити участь спортсменів у 
обласній спартакіаді (міський відділ 
освіти, Славутицькій навчальний 
центр вищої освіти, міський комі
тет по фізичній культурі і спорту. 
2007, 2009, 2011 роки.)

Чемпіонати, кубки, першості 
міста, інші міські спортивно-масові 
змагання з визнаних у державі видів 
спорту серед спортсменів різних 
вікових групп (міський комітет по 
фізичній культурі і спорту. 2007 — 
2011 р о к и )

15. Сприяти підготовці та участі 
спортсменів міста у всеукраїнсь
ких змаганнях, чемпіонатах Європи, 
світу, інших офіційних міжнародних 
змаганнях серед ветеранів спорту.

Міський комітет по ф ізичній  
культурі і спорту. 2007 — 2011 роки.

16. Забезпечити підготовку та участь 
спортсменів і збірних команд міста на 
основних обласних змаганнях.

М іський комітет по ф ізичній  
культурі і спорту, фізкультурно- 
спортивні товариства “Україна", 
“Спартак”. 2007 — 2011 роки

VI. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І 
СПОРТУ.

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1. Визначити регіональну потре

бу у кваліфікованих кадрах фізкуль
турно-спортивної галузі.

М іський комітет по ф ізичній  
культурі і спорту, міський відділ 
освіти. 2007 — 2008 роки.

2. Розробити та впровадити сис
тему підвищення кваліфікації та пе
репідготовки кадрів фізкультурно- 
спортивної галузі міста.

М іський комітет по ф ізичній  
культурі і спорту, міський відділ 
освіти. 2007 — 2008 роки.

З Організовувати щороку проведен
ня навчання та підвищення кваліфікації 
працівників сфери фізичної культури.

Міський відділ освіти, Дитячо- 
юнацька спортивна школа, Славу- 
тицький навчальний центр вищої 
освіти, міський комітет по фізичній 
культурі і спорту. 2007 — 2011 роки.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ 
ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Скласти перелік спортивних 
споруд для проведення в місті офі
ційних міських, обласних та всеукраї
нських змагань, розробити комп
лексні заходи щодо реконструкції 
цих споруд, вивчивши питання щодо 
визначення джерел фінансування 
відповідних робіт.

Міський комітет по фізичній куль
турі і спорту. 2007 — 2008 роки.

2. Визначити потребу та здійсни
ти заходи щодо облаштування тре
нувального футбольного поля, 
спортивного майданчика за місцем 
проживання та масового відпочинку 
населення сучасним штучним по
криттям та обладнанням

М іський комітет по ф ізичній  
культ урі і спорту, комунальне  
підприємство “Управління з роз
витку ф ізичної культури, спорту 
та туризму". 2007 — 2011 роки.

3. Вивчити питання та внести про
позиції щодо організації роботи пункту 
прокату спортивного інвентаря і облад
нання за місцем проживання та у місцях 
масового відпочинку населення.

М іський комітет по ф ізичній 
культурі і спорту, КП “УФКСТ’. 2007
— 2011 роки.

4. Забезпечити збереження та 
ефективне використання фізкуль
турно-оздоровчих і спортивних спо
руд та утримання їх в належному 
санітарно-технічному стані.

М іський комітет по ф ізичній  
культурі і спорту, КП “УФКСТ’. 2007
— 2011 роки.

5. Зміцнити матеріально-технічну 
базу міських закладів фізичної куль
тури, спорту та туризму.

Комунальне підприємство “Уп
равління з розвитку фізичної куль
тури, спорту та туризму". 2007
— 2011 роки.

6. Забезпечити утримання в на
лежному стані комплексних спортив
них споруд міста.

Комунальне підприємство “Уп
равління з розвитку фізичної куль
тури, спорту та туризму". 2007 — 
2011 роки.

7. Завершити будівництво, рекон
струкцію , ремонт та оснащення 
спортивних об’єктів міської кому
нальної власності, у тому числі:

м іського стадіону “ Каскад” 
(підтрибунні приміщення, легкоатле
тичні сектори метання та штовхан
ня ядра, стрибків у довжину, ігрове 
футбольне поле);

навчально-тренувального фут
больного поля зі штучним покриттям 
(міський стадіон “Каскад”);

спортивного майданчика зі штуч
ним покриттям (паркова зона);

спортивного майданчика з трена- 
жерним обладнанням (міський стад
іон “Каскад”);

трав'яного поля для гри в гольф 
(яхт-клуб “Білі крила”);

спортивного комплексу “Олім
пієць” (капітальний ремонт покрівлі);

фізкультурно-оздоровчих комп
лексів — Бєлгородського, М ос
ковського, Талліннського, Тбілісько
го кварталів (заміна світлової ар
матури на економічне та ефективне 
у використанні, ремонт підлоги, утеп
лення стін споруд теплоізоляцією);

басейнів “Лазурний” , “Дельфін” 
(поточні роботи )

М іський комітет по ф ізичній  
культурі і спорту, міське управлін
ня економіки, міське фінансове уп
равління, відділ з питань комуналь
ної власності, послуг та привати
зації, КП “УФКСТ". 2007— 2011 роки.

8. Сприяти залученню спонсорсь
ких коштів та інвестицій у розвиток 
фізичної культури і спорту.

Міський комітет по фізичній куль
турі і спорту. 2007 — 2011 роки.

9. Здійснити заходи щодо збільшен
ня обсягів надання платних послуг на
селенню бюджетними установами.

Комунальне підприємство “Уп
равління з розвитку фізичної куль
тури, спорту та туризму", соц
іальне підприємст во “Фітнес- 
центр” 2007 — 2011 роки.

10. Сприяти наданню фінансової 
допомоги громадським організаціям,

товариствам фізкультурно-спортивної 
спрямованості відповідно до укладе
них угод на виконання відповідних дер
жавних програм та реалізації проектів 
з розвитку фізичної культури і спорту.

Міський комітет по фізичній куль
турі і спорту. 2007 — 2011 роки.

11. Опрацювати та впровадити по
рядок морального і матеріального 
стимулювання кадрів, які працюють 
у сфері фізичної культури і спорту, 
за рахунок бюджетних та позабюд
жетних коштів.

М іський комітет по ф ізичній  
культурі і спорту. 2007 — 2008 рік.

МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1. Сприяти збереженню і розвит

ку кабінетів відновлювального, ліку
вально-профілактичного напрямку 
роботи та поліпшенню їх матеріаль
но-технічної бази і кадрового складу.

Спеціалізована медико-санітарна 
частина №5. 2007 — 2011 роки.

2. Вивчити питання та внести про
позиції щодо введення посади 
спортивного лікаря у поліклінічній 
частині СДМСЧ-№5.

Спеціалізована медико-санітар
на частина №5, комплексна дитя
чо-юнацька спортивна школа. 2007
— 2008 рік.

3. Створити належні умови для 
роботи діагностично-консультатив
них кабінетів, пунктів реабілітації та 
оздоровлення населення засобами 
фізичної культури і спорту.

С пец іал ізована м едико -сан і
тарна частина Ай 5, соціальне  
п ідприємст во “Ф іт нес-цент р". 
2007 — 2011 роки.

4. Забезпечити чітку організацію 
та високу якість медичного контро
лю за станом ф ізичного здоров'я 
спортсменів комплексної дитячо- 
юнацької спортивної школи, спорт
сменів інвалідів, спортсменів 
спортивних клубів, товариств.

Комплексна дитячо-юнацька 
спортивна школа, СДМСЧ № 5 2007
— 2011 роки.

5. Проводити постійно лікуваль
но-оздоровчу роботу серед призов
ної та допризовної молоді.

Славутицький МВК, спеціалізо
вана медико-саніт арна частина 
№ 5. 2007 — 2011 роки.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1. Удосконалити систему інфор

мування населення через засоби 
масової інформації про позитивний 
вплив на здоров'я людини опти
мальної рухової активності як важ
ливого чинника здорового способу 
життя з метою залучення широких 
верств населення до регулярних 
фізкультурно-оздоровчих занять.

М іський комітет по ф ізичній  
культ урі і спорту, Центр інф ор
мації та зв'язків з громадськістю, 
СМСЧ № 5. 2007 — 2011 роки.

2. Забезпечити постійне висвіт
лення у місцевих засобах масової 
інформації: газета “Теледень-Славу- 
тич” , «Київщина спортивна», ТРК 
“Славутич” підсумків спортивно-ма
сових заходів (місцевих, обласних, 
всеукраїнських та міжнародних зма
гань) та інших матеріалів про 
спортивне життя міста.

Відділ інф ормації та зв'язків з 
громадськістю, ТРК «Славутич», 
міський комітет по фізичній куль
турі і спорту, дитячо-юнацька 
спортивна школа, фізкультурно- 
спортивні товариства “Україна", 
“Спартак”, Славутицьке представ
ництво КОВ НОК України, центр 
“Інваспорт" 2007 — 2011 роки.

3. Забезпечити реалізацію заходів 
щодо діяльності міського комітету по 
фізичній культурі і спорту у засобах 
масової інформації.

Міський комітет по фізичній куль
турі і спорту. 2007 — 2011 роки.

4. Проводити щороку підсумки 
фізкультурно-оздоровчої та спортив
но-масової роботи серед спортивних 
клубів, товариств, меценатів, тре
нерського складу міста та традиційні 
підсумки кращих в номінації.

Міський комітет по фізичній куль
турі і спорту. 2007 — 2011 роки.

5. Підготувати та надати керівниц

тву Славутицького міського історико- 
краєзнавчого музею необхідні матер
іали, газети, буклети, фотоматеріали 
тощо для відображення історії роз
витку галузі фізичної культури та 
спорту в міст (1988 — 2007 роки).

Міський комітет по фізичній куль
турі і  спорту, КДЮСШ, спортивна 
громадськість міста. 2007 рік.

6. Встановити в приміщенні 
міськвиконкому (4 поверх) інформа
ційно-методичний стенд про 
д іяльність міського комітету по 
фізичній культурі і спорту.

Міський комітет по фізичній  
культурі і спорту. 2008 рік.

7. Встановити діючий стенд 
“Спортивна гордість міста” в при
міщенні спортивного комплексу 
“Олімпієць".

Міський комітет по фізичній  
культурі і спорту, КП “УФКСТ". 
2007 — 2008 рік.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Сприяти розвитку двосторон

нього співробітництва у сфері 
фізичної культури і спорту з інозем
ними державами з метою ефектив
ного використання їх досвіду (Біло
русі, Росії, Литви, Латвії, Польщі).

Міський комітет по фізичній 
культурі і спорту. 2007 — 2011 роки.

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Розробити та затвердити в ус
тановленому порядку міжгалузеві 
програми розвитку фізичної культу
ри і спорту на 2007 — 2011 роки.

Фізкультурно-спортивні това
риства “Україна", “Спартак”, КФК 
ДСП “ЧАЕС”, ВП “АРС", МВТУ МВС 
України в Київ, обл., КДЮСШ, 
СМСЧ №5, КП “УФКСТ". СДПЧ 
№ 15, в/ч 3041, КП “УЖКГ”. 
I ll квартал 2007 року.

2 Надавати суб'єктам підприє
мницької д іяльності необхідну 
організаційно-методичну допомогу 
щодо ліцензування фізкультурно- 
оздоровчої та спортивної д іяль
ності з метою забезпечення прав і 
законних інтересів споживачів.

Міський комітет по фізичній 
культурі і спорту. 2007 — 2011 роки.

3. Проводити щороку розширене 
засідання громадської ради з пи
тань фізичної культури і спорту з 
метою забезпечення моніторингу і 
оцінки ходу виконання Програми.

Міський комітет по фізичній 
культурі і спорту. 2007 — 2011 роки.

4. Забезпечити проведення що
річного міського огляду-конкурсу на 
кращу організацію фізкультурно- 
оздоровчої та спортивно-масової 
роботи серед спортивних клубів за 
місцем проживання.

Міський комітет по фізичній 
культурі і спорту. 2007 — 2011 роки.

5. Проводити щороку на місько
му рівні рейтингову оцінку спорт
сменів, тренерів, спортивних това
риств та організацій галузі фізич
ної культури та спорту.

Міський комітет по фізичній 
культурі і  спорту. 2007 — 2011 роки.

6. Визначення кращих у номіна
ціях: "Кращий учитель фізичного 
виховання” , “Кращий працівник з 
фізичної культури ДДЗО”, ‘ Кращий 
керівник спортивного клубу” , 
“Улюблений тренер” , "Кращий 
спортсмен року” , “Краща спорт
сменка року” , “Краща команда 
року", “Відкриття року” , “Воля до 
перемоги” , “ Переборювання", 
“Краща спортивна споруда року", 
“Меценат року”.

Міський комітет по фізичній 
культурі і спорту. 2007 — 2011 роки.

7. Організовувати і проводити 
зустрічі («круглі столи», тренінги, 
семінари, брейн-ринги тощо) керів
ництва комітету, провідних спорт
сменів, тренерів з молоддю міста, 
з метою пропаганди здорового спо
собу життя серед школярів та 
підлітків і залучення їх до занять 
фізичною культурою та спортом.

Міський комітет по фізичній 
культурі і спорту. 2007 — 2011 роки.

Секретар м іської ради 
Л.Г. ЛЕОНЕЦЬ


