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І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 
1. Назва Програми: 

Програма розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та 

формування здорового способу життя у Краснокутській селищній територіальній  

громаді Богодухівського району Харківської області  на 2022-2024 роки. 

 
2. Ініціатор розроблення Програми:  

Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області. 

 

3. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої 

влади про розроблення Програми: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року № 115 (зі 

змінами)  «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку 

фізичної культури і спорту на період 2024 року», 

Постанова Кабінету Міністрів України від 02 червня 2021 року №579 

"Про затвердження Державної цільової соціальної програми “Молодь України” 

на 2021-2025 роки та внесення змін до  деяких актів Кабінету Міністрів 

України». 

4. Розробник Програми: Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту 

апарату Краснокутської селищної ради. 

5. Відповідальний виконавець Програми: 

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту апарату Краснокутської селищної 

ради. 

6. Учасники Програми: 

Відділ  освіти Краснокутської селищної ради; 

Відділ соціального захисту населення Краснокутської селищної ради; 

Краснокутський центр соціальних служб; 

Краснокутський центр зайнятості; 

Старости відповідних територій. 

 

7. Термін реалізації Програми: 2022-2024 роки. 

8. Перелік джерел фінансування Програми: обласний бюджет, бюджет 

Краснокутської селищної територіальної громади, інші джерела фінансування, 

не заборонені чинним законодавством України. 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми:  
2022 – 294400 грн, 

2023 – 298900 грн, 

2024 – 303400 грн. 

 



 

ІІ. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма 

 

Стан фізичного здоров'я населення громади та стан сфери фізичної 

культури і спорту є суттєвим викликом, що характеризується певними 

негативними чинниками і тенденціями, основними серед яких є: 

- негативна демографічна ситуація, яка зумовлюється щорічним 

зменшенням кількості населення громади; 

- недостатньо сформовано сталих традицій та мотивацій щодо фізичного 

виховання та масового спорту, як важливого чинника фізичного і соціального 

благополуччя, поліпшення стану здоров'я, ведення здорового способу життя та 

подовження його тривалості; 

- погіршення стану здоров'я населення, що призводить до зменшення рівня 

працездатності та витривалості при фізичних навантаженнях. 

Прийняття Програми надасть можливість та сприятиме виконанню 

визначених керівництвом держави завдань відповідно до сучасних потреб 

економічного і соціального розвитку території. 

Основні причини виникнення проблем, пов'язаних із кризовою ситуацією 

у сфері фізичної культури і спорту, характеризуються такими чинниками: 

- обмежена рухова активність населення, нераціональне та незбалансоване 

харчування, зловживання спиртними і наркотичними речовинами, 

тютюнопаління, фактори асоціальної поведінки в суспільстві; 

- низький рівень ресурсного забезпечення дитячо-юнацького  спорту; 

- недостатність спортивної інфраструктури, здатної задовольнити потреби 

населення у щоденній руховій активності відповідно до фізіологічних потреб, 

у тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями; 

- невідповідність наявних спортивних баз європейським та світовим 

стандартам якості; 

- низький рівень пропаганди у засобах масової інформації та просвіти 

населення щодо усвідомлення цінності здоров'я, відповідального ставлення 

батьків до виховання своїх дітей та не сформовано ефективну систему 

стимулювання населення до збереження свого здоров'я; 

- невисока престижність професій у сфері фізичної культури і спорту, 

низький рівень матеріального заохочення працівників бюджетного сектору цієї 

сфери; 

- низький рівень медичного та медико-біологічного забезпечення осіб, що 

займаються фізичною культурою і спортом, та медико-біологічного 

забезпечення підготовки спортсменів високого класу; 

- недостатнє бюджетне фінансування та недостатнє залучення 

позабюджетних коштів; 

- відсутність законодавчих актів які б визначали нормативи відрахувань від 

надприбутків тютюнового та алкогольного бізнесу на розвиток спортивної 

інфраструктури. 

Незважаючи на проблеми, які виникли у державі та суспільстві, питання 

розвитку фізичної культури і спорту залишається одним із пріоритетних 

напрямків державної політики. 



 

Для підготовки спортивного резерву в громаді функціонує: 

- 1 дитячо-юнацька спортивна школа; 

У спортивній школі  працює 13 тренерів, з них 3 штатних. Навчається 437 

учнів. Працює 5 відділень (футбол, баскетбол, теніс настільний, гирьовий спорт, 

біатлон). Для проведення навчально-тренувальної роботи використовуються, як 

власні спортивні споруди, так і споруди закладів освіти громади.  

Стан розвитку молодіжної політики в громаді відображений у активному 

розвитку молодіжного сегменту громадянського суспільства та громадського 

сектору Краснокутщини. Формуються молодіжні ініціативи, яким необхідна 

підтримка держави, бо молодь відіграє важливу роль у соціальних процесах 

розбудови демократичної держави. 

Зважаючи на те, що кількість молоді віком від 14 до 35 років, яка мешкає у 

Краснокутській громаді складає близько 7 тис. чоловік, реалізація державної 

молодіжної політики стає одним з основних чинників розвитку Краснокутської 

громади та Харківського регіону.  

Молоді люди є специфічним контингентом населення, якісно відмінним від 

усіх інших вікових груп. Роль молоді як чинника соціально-демографічного 

розвитку держави (регіону) обумовлена такими притаманними цій віковій групі 

особливостями: 

- підвищений (порівняно з іншими віковими контингентами) рівень 

народжуваності - саме на жінок молодіжного віку припадає основна частина 

народжень; 

- великий попит на освіту — майже всі особи, які навчаються у вищих та 

професійних навчальних закладах, молодого віку; 

- підвищений ступінь мобільності щодо змін місця роботи, перекваліфікації, 

освоєння нових видів та сфер діяльності. 

Проте, незважаючи на певні позитивні зміни, які відбуваються в країні в 

цілому, у молодіжному середовищі все ще існують проблеми, зокрема, тенденція 

зниження показників здоров'я молодих громадян, демографічна криза, 

збільшення наркозалежних та ВІЛ-інфікованих молодих людей. 

Погіршення соціально економічних проблем, відсутність дієвих механізмів 

державної підтримки в період соціального становлення і розвитку молодих 

людей, негативно відбивається на фінансове становище, погіршення стану 

здоров'я, фізичного і духовного  розвитку.  Економічна криза має вплив на якість 

активного відпочинку серед молоді, його духовні та культурні орієнтації.  

Треба зазначити, що досвід  державної  політики  впродовж  усіх  років  

незалежності  України засвідчив,  що  національно-патріотичному  вихованню  

дітей  та  молоді  не приділялось достатньої уваги.  

Зважаючи  на  те,  що  більшість  питань  в  організації  патріотичного 

виховання  молоді  не  врегульовані  законодавством  України,  надаючи 

пріоритетного значення вихованню молоді та створенню сприятливих умов для 

організації  військово-патріотичного  виховання  постала  необхідність  розробки 

нової  Програми  з  новими  підходами  до  проблем  у  сфері  національно-

патріотичного виховання молоді. 



 

Незважаючи на те, що центром зайнятості проводиться робота по 

виконанню вимог законодавства України з питань реалізації державної 

молодіжної політики, соціального становлення і розвитку молоді, забезпечення 

конституційного права на працю та для працевлаштування соціально 

незахищених категорій молоді на підприємствах, в установах бронюються 

робочі місця. Ситуація в громаді потребує вжиття додаткових заходів для 

вирішення цього питання і збільшення рівня працевлаштування молоді. 

Особливу увагу слід уділити зайнятості сільської молоді. В умовах 

реформування системи економічних відносин та відносин власності в аграрному 

секторі молодь виступає однією з найменш конкурентоспроможних і найбільш 

уразливих у соціальному відношенні груп населення. Економіка сільського 

господарства ще не в змозі забезпечити потреби сучасної молоді, яка прагне 

працювати на гарній роботі за гідну зарплатню. 

Наведені вище дані приводять нас до висновку, що заходи, які проводяться 

на Краснокутщині, не в повній мірі забезпечують соціальну захищеність та 

розвиток молоді. Тому, з метою ефективного розв'язання складних питань, 

пов'язаних із соціальним, інтелектуальним та творчим розвитком  молоді, в 

громаді існує потреба активізувати роботу з реалізації державної молодіжної 

політики. 

Комплексний підхід до розв'язання існуючих проблем на основі 

використання програмно-цільового методу потребує розроблення, затвердження 

та виконання протягом 2022-2024 років Програми розвитку фізичної культури і 

спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у 

Краснокутській громаді. 

Подальший розвиток як фізичної культури і спорту, так і молодіжної 

політики може бути забезпечений за такими варіантами. 

Перший варіант передбачає: 

- збереження традиційної системи розвитку фізичної культури і спорту, 

спрямованої на збереження стабільно-середньої ситуації, яка включає епізодичні 

та розрізнені заходи з розв'язання нагальних та тимчасових проблем організації 

дозвілля населення; 

- реалізація молодіжної політики, за так званою «шаблонною» системою, 

спрямована на підтримку стабільно-середньої ситуації, яка включає епізодичні 

та розрізнені заходи з розв'язання нагальних та тимчасових проблем, які 

постійно виникають у молодіжному середовищі. 

Даний варіант розвитку не дасть позитивного результату і ще більше 

загострить нинішню кризову ситуацію, як в Краснокутській громаді, так і в  

області  цілому.  

Другий, оптимальний варіант передбачає ефективну реалізацію Програми 

шляхом використання програмно-цільового методу та концентрації зусиль 

центральних, місцевих органів  місцевого самоврядування,  інших суб'єктів 

сфери фізичної культури і спорту та молодіжної політики,  із залученням коштів 

бюджетів усіх рівнів, інших джерел фінансування на виконання пріоритетних 

завдань. 

Всього на території Краснокутської громади зареєстровано близько 3 тисяч 



 

дітей віком 7-17 років, з яких 2448 відносяться до категорій, які потребують 

особливої соціальної уваги і підтримки та мають право на оздоровлення за 

рахунок бюджетних коштів. 

Починаючи з 2012 року у Краснокутському районі зберігається стала 

тенденція збільшення кількості дітей 7-17 років із числа категорій, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки. 

Аналіз ситуації свідчить, що така динаміка збільшення кількості дітей, які 

мають право на оздоровлення за рахунок бюджетних коштів, є не тільки 

результатом законодавчого розширення переліку пільгових категорій, але і 

фактичним результатом щорічного збільшення кількості постійного населення 

На жаль,  обмеженість батьків у можливостях оздоровлення дітей є однією 

зі складових негативних факторів соціально-економічного, екологічного та 

психоемоційного характеру, що призводять до стійкої тенденції погіршення 

стану здоров’я дітей. Так, за останні п’ять років кількість дітей, які перебувають 

на диспансерному обліку за одним або декількома медичними показниками, 

збільшилася на 5%. 

 

ІІІ. Мета Програми 

Метою Програми є:  

- визначення провідної ролі фізичної культури і спорту, як важливого 

фактору здорового способу життя, профілактики захворювань, формування 

гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку 

людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, 

виявлення резервних можливостей організму, формування патріотичних 

почуттів у громадян та позитивного іміджу Краснокутщини у співтоваристві 

Харківської області, зокрема: 

- створення належних умов для занять фізичною культурою та спортом 

різних верств населення Краснокутської громади; 

- збільшення кількості дітей, охоплених заняттями фізичною культурою та 

спортом; 

- покращання стану матеріально-технічної бази дитячо-юнацької 

спортивної школи; 

- підвищення рівня кваліфікації кадрів фізичної культури та спорту; 

- створення умов для збереження діючих дитячих закладів фізичної 

культури та спорту; 

- залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації 

здорового способу життя та фізичної реабілітації; 

- максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-

юнацькому спорті; 

- забезпечення реалізації державної молодіжної політики у Краснокутській 

громаді шляхом створення сприятливих умов для розвитку та впровадження 

системи всебічної підтримки молодіжних ініціатив в самореалізації, придбанні 

умінь і навиків, в розвитку здібностей і якостей, необхідних для подальшого 

особистого і професійного розвитку, а також активної участі в суспільному житті 

регіону; 



 

- формування єдиної цілісної системи, спрямованої  на утвердження 

громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості молоді, 

забезпечення всебічного процесу  національно-патріотичного  виховання,  який  

є  важливою складовою  національної безпеки України; 

- забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих 

та відпочинкових послуг; 

- SWOT-аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації 

Програми. 

 

IV. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

Протягом 2022-2024 років планується здійснити комплекс заходів, 

спрямованих на створення умов для: 

-  фізичного виховання і спорту в усіх типах закладів освіти, за місцем 

роботи, проживання та місцях масового відпочинку населення, у 

правоохоронних органах, рятувальних та інших службах; 

-  підтримки дитячого, дитячо-юнацького спорту,  спорту ветеранів; 

-  забезпечення розвитку олімпійських,  неолімпійських видів спорту; 

- поліпшення організаційного, нормативно-правового, кадрового, 

матеріально- технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, 

інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту; 

- розвитку і підтримки молодіжних ініціатив; 

- сприяння успішній самореалізації і активній участі молоді в житті 

суспільств; 

- сприяння створенню умов для інтелектуального самовдосконалення 

молоді, творчого розвитку особистості; утвердження патріотизму, духовності, 

моральності та формування загальнолюдських цінностей; 

- пропаганди та формування здорового способу життя; 

- створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді; 

- створення в громаді цілісної системи  національно-патріотичного 

виховання молоді; 

- зменшення рівня злочинності серед молоді; 

- формування культури соціальних і політичних стосунків, поваги до 

національно-культурних цінностей інших народів; 

- залучення більше молоді  до активної  участі  у національно-культурному 

житті  українського  народу,  розвитку місцевих, національних  звичаїв  та 

традицій; 

- надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки, та дітям, які потребують особливих 

умов для оздоровлення; 

- популяризацію послуг дитячих закладів оздоровлення та відпочинку; 

- поширення інформації для  батьків щодо оздоровлення дітей у закладах, 

розміщених в іншій кліматичній зоні  (на узбережжі морів або в умовах гірських 

районів) та на базі закладів із санаторно-курортним супроводом. 

 

 



 

V. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування, строки та етапи виконання 

 

Розв’язання проблем здійснюватиметься, зокрема, шляхом: 

- підтримки закладів фізичної культури і спорту, зокрема дитячо-юнацької 

спортивної школи, залучення до навчально-тренувального процесу провідних 

тренерів; 

- підтримки та розвитку олімпійського руху; 

- удосконалення процесу відбору обдарованих дітей, які мають високий 

рівень підготовленості та здатні під час навчально-тренувальних занять 

витримувати значні фізичні навантаження, для подальшого залучення їх до 

системи резервного спорту (через дитячо-юнацьку спортивну школу); 

- врегулювання системи розвитку матеріально-технічної бази спорту та 

вжиття дієвих заходів до залучення інвестицій на зазначену мету; 

- поступового оновлення спортивної матеріально-технічної бази закладів 

фізичної культури і спорту, зокрема дитячо-юнацької спортивної школи; 

- будівництва спортивних споруд, реконструкції та модернізації діючих, 

будівництва спортивних майданчиків з синтетичним покриттям, спортивних 

майданчиків із тренажерним обладнанням та спортивних майданчиків із 

гімнастичним обладнанням; 

- облаштування рекреаційних зон, парків відпочинку, спортивних споруд 

та інших місць для активного дозвілля населення; 

- впровадження дієвої системи підготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців спортивної сфери, проведення навчальних семінарів, тренінгів для 

тренерів та інших фахівців у сфері фізичної культури і спорту; 

- популяризації здорового способу життя та подолання стану суспільної 

байдужості до здоров'я нації, у тому числі за рахунок широкого впровадження 

соціальної реклами різних аспектів здорового способу життя в усіх засобах 

масової інформації та заборони усіх прямих та прихованих видів реклами 

алкоголю, тютюну тощо; 

- удосконалення системи відзначення та заохочення спортсменів, тренерів, 

ветеранів фізичної культури і спорту; 

- удосконалення механізму розрахунку видатків при визначенні обсягів 

міжбюджетних трансфертів на фізичну культуру і спорт; 

- створення умов для успішної реалізації державної молодіжної політики в 

районі, соціалізації і самореалізації молодої людини; 

- формування у молоді соціально-позитивних форм поведінки і навиків, які 

ґрунтуються на здоровому способі життя; 

- надання молоді соціально-психологічної, юридичної, педагогічної 

підтримки і допомоги; 

- створення соціально-позитивного інформаційного простору, необхідного 

для розвитку особи в умовах сучасного суспільства; 

- організації вторинної зайнятості учнівської і студентської молоді 

у позаурочний час і в літній період; 

- підвищення соціальної активності молоді, направленої на активізацію її 



 

участі в соціально-економічному, політичному і культурному житті району; 

- впровадження передових форм та методів національно-патріотичного 

виховання молоді та підвищення ефективності національно-патріотичного 

виховання молоді на території громади; 

- сприяння розвитку української національної культури; 

- формування в учнівської та студентської молоді почуття гордості за свою 

країну, за свій народ та його історію; 

- охоплення ефективними заходами патріотичного виховання; 

- формування серед учнівської молоді готовності до захисту України, до 

військової служби, утвердження в свідомості молоді об’єктивної оцінки 

Збройних сил України і Національної гвардії України; 

- формування у підлітків допризовного віку національної і громадянської 

свідомості; 

- збереження та розвиток почуття гордості і пам’яті про подвиги загиблих 

під час визвольних рухів, захисників України, формування поваги до військової 

історії України; 

- проведення заходів з вивчення та популяризації історії України, рідного 

краю, культурної спадщини; 

- залучення молоді до волонтерського руху; 

- налагодження співпраці і обміну досвідом з державними установами 

і молодіжними громадськими організаціями інших регіонів України, ближнього 

і далекого зарубіжжя; 

- формування правової культури і профілактика негативних явищ в 

молодіжному середовищі; 

- організації заходів з оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів 

місцевого бюджету дітей, які потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки, та дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення; 

- проведення інформаційно-просвітницьких, освітньо-виховних заходів, 

видання та розповсюдження інформаційно-довідкових матеріалів, методичної 

літератури з оздоровлення та відпочинку дітей, збереження та розвитку мережі 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. 

 

VІ. Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності 

Виконання Програми дасть можливість: 

- збільшити обсяг рухової активності учнівської та студентської молоді; 

- підвищити рівень залучення до змістовного дозвілля та відпочинку 

населення; 

- залучити якомога більше дітей та молоді  до занять у дитячо-юнацької 

спортивній школі; 

- забезпечити збереження передових позицій успішної участі спортсменів 

Краснокутської громади в обласних змаганнях різного рівня; 

- створити цивілізовані умови для соціальної адаптації та реабілітації 

інвалідів і осіб з обмеженими фізичними можливостями; 

- збільшити кількість молоді, яка: 

- буде працевлаштована; 



 

- буде охоплена заходами щодо формування здорового способу життя, 

профілактики негативних явищ; 

- стане учасниками творчих фестивалів, конкурсів, молодіжних акцій, 

заходів патріотичного напряму; візьме участь в проєктах, направлених 

на соціальний розвиток молоді, які реалізовують громадські організації області 

та буде охоплена всілякими формами змістовного дозвілля з розширенням сфери 

застосування української мови; 

- пишається своїм українським походженням, громадянством; 

- подорожує в інші регіони України та до держав Європейського Союзу; 

- збільшить чисельність членів громадських об’єднань, діяльність яких 

спрямована на національно-патріотичне виховання молоді; 

- буде знати правду про борців за незалежність України у XX столітті, 

учасниками антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях; 

- готова до виконання обов’язку із захисту Батьківщини, незалежності та 

територіальної цілісності України; 

- оздоровлення  дітей соціально  незахищених категорій щорічно; 

- зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей шляхом належної 

організації оздоровлення та відпочинку; 

- дотримання принципів доступності та якості послуг з оздоровлення та 

відпочинку дітей; 

- максимальне використання ресурсів  дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку громади. 

 

VІІ. Оцінка фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів, 

необхідних для виконання Програми, строки та етапи виконання 

Прийняття Програми дозволить поступово вирішити проблеми у 

молодіжній сфері, сфері фізичної культури та спорту, галузі оздоровлення та 

відпочинку дітей. 

Програма є довгостроковою та розроблена на період до 2024 року. 

Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 

обласного бюджету, бюджету Краснокутської селищної  територіальної громади 

та за рахунок інших джерел не заборонених законодавством. 

Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з 

конкретних завдань та реальних можливостей бюджету у відповідному періоді. 

 

VІІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Функції з координації виконання заходів Програми покладаються на 

сектор у справах сім’ї,  молоді та спорту апарату Краснокутської селищної ради. 

Контроль за виконанням заходів Програми покладається на постійну  
комісію селищної ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.  

Про хід реалізації Програми сектор у справах сім’ї,  молоді та спорту 

апарату Краснокутської селищної ради щорічно у І кварталі року, наступного за 

звітним, звітує перед селищною радою. 

 



 

IX. Напрямки діяльності та заходи Програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та 

формування здорового способу життя у Краснокутській селищній територіальній громаді  на 2022-2024 роки 

 
№

з/

п 

Найменування заходу, 

завдання 

Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Прогнозний обсяг фінансування (грн.) 

2022 2023 2024 Всього 

І. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ 

1.  Організація та 

проведення місцевих 

фізкультурно-

оздоровчих  заходів для 

різних груп населення 

Сектор у справах сім’ї,  

молоді та спорту 

апарату селищної ради, 

відділ освіти селищної 

ради 

2022-2024 Бюджет 

Краснокутської 

селищної 

територіальної 

громади 

 

 

 
 

39600 41300 43000 123900 

2.  Сприяння створенню 

умов для підвищення 

рівня фізичної 

підготовки молоді для 

проходження служби у 

Збройних Силах 

України, інших 

військових 

формуваннях, у т.ч. 

шляхом участі в 

обласній Спартакіаді 

серед допризовної 

молоді  

Сектор у справах сім’ї,  

молоді та спорту 

апарату селищної ради, 

відділ освіти селищної 

ради 

2022-2024  0 0 0 0 



 

№

з/

п 

Найменування заходу, 

завдання 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Прогнозний обсяг фінансування (грн.) 

2022 2023 2024 Всього 

3.   Щороку брати участь в 

обласних Спартакіадах 

з видів спорту, масових 

видів спорту серед 

громад  

Сектор у справах сім’ї,  

молоді та спорту 

апарату селищної ради, 

відділ освіти селищної 

ради 

2022-2024 Бюджет 

Краснокутської 

селищної 

територіальної 

громади 
 

 24400 25500 26600 76500 

4.  Забезпечити участь 

команди громади в 

обласній Спартакіаді 

серед депутатів 

Сектор у справах сім’ї,  

молоді та спорту 

апарату селищної ради 

2022-2024  
 

0 0 0 0 

5.  Організація і 

проведення заходів із 

спорту інвалідів, у т.ч. 

проведення І етапу 

Всеукраїнської 

спартакіади «Повір у 

себе» для дітей з 

обмеженими 

фізичними 

можливостями 

Сектор у справах сім’ї,  

молоді та спорту 

апарату селищної ради 

2022-2024  0 

 

0 0 0 

6.  Організація діяльності 

Футбольний Клуб 

«Краснокутськ» 

Сектор у справах сім’ї,  

молоді та спорту 

апарату селищної ради 

2022-2024 Бюджет 

Краснокутської 

селищної 

територіальної 

громади 

 

 

 

 

 
 
 

160000 161700 163400 485100 



 

№

з/

п 

Найменування заходу, 

завдання 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Прогнозний обсяг фінансування (грн.) 

2022 2023 2024 Всього 

ІІ. КАДРОВЕ, НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ, ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 

1.  Сприяння введенню до 

штатного розпису 

суб'єктів 

господарювання посад 

інструкторів з фізичної 

культури і спорту 

Сектор у справах сім’ї,  

молоді та спорту 

апарату селищної ради 

2022-2024  
 

- - - - 

2.  Забезпечення роботи 

системи 

перепідготовки, 

підвищення 

кваліфікації кадрів, 

проведення атестації 

фахівців у сфері 

фізичної культури і 

спорту 

Сектор у справах сім’ї,  

молоді та спорту 

апарату селищної ради 

2022-2024  

 
0 0 0 0 



 

№

з/

п 

Найменування заходу, 

завдання 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Прогнозний обсяг фінансування (грн.) 

2022 2023 2024 Всього 

3.  Забезпечити 

проведення щорічного 

оцінювання рівня 

фізичної 

підготовленості 

населення. 

Запровадження системи 

моніторингу основних 

показників розвитку 

фізичної культури і 

спорту, дитячо-

юнацької спортивної 

школи, громадських 

організацій 

фізкультурно-

спортивної 

спрямованості 

Сектор у справах сім’ї,  

молоді та спорту 

апарату селищної ради 

2022-2024  
 

- - - - 



 

№

з/

п 

Найменування заходу, 

завдання 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Прогнозний обсяг фінансування (грн.) 

2022 2023 2024 Всього 

4.  Забезпечити 

впровадження у 

засобах масової 

інформації, на радіо, 

телебаченні соціальної 

реклами переваг 

фізкультурно-

оздоровчої, рухової 

активності, що 

сприятиме формуванню 

традицій і культури 

здорового способу 

життя, престижу 

здоров’я, залученню 

громадян до активних 

занять фізичною 

культурою і спортом 

Сектор у справах сім’ї,  

молоді та спорту 

апарату селищної ради 

2022-2024  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- - - - 

5.  Щороку брати участь в 

обласних семінарах для 

працівників 

структурних 

підрозділів органів 

місцевого 

самоврядування з 

фізичної культури та 

спорту, тренерів з видів 

спорту дитячо-

юнацької спортивної 

школи  

Сектор у справах сім’ї,  

молоді та спорту 

апарату селищної ради 

2022-2024 Державний 

бюджет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0 0 0 0 



 

№

з/

п 

Найменування заходу, 

завдання 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Прогнозний обсяг фінансування (грн.) 

2022 2023 2024 Всього 

6.  Забезпечити роботу 

офіційного веб-сайту 

ради з розділу «Фізична 

культура та спорт», 

який постійно 

наповнювати 

інформацією про 

спортивні заходи. 
Забезпечення, 

створення електронних 

баз даних на провідних 

спортсменів, учасників 

обласних, 

всеукраїнських та 

міжнародних змагань 

Сектор у справах сім’ї,  

молоді та спорту 

апарату селищної ради 

2022-2024  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0,0 0,0 0,0 0 

7.  Забезпечення 

збереження наявної 

матеріально-спортивної 

бази, поліпшення умов 

її функціонування, 

визначення 

стратегічних і 

пріоритетних напрямів 

її подальшого розвитку 

Сектор у справах сім’ї,  

молоді та спорту 

апарату селищної ради 

2022-2024  

 

 
 

0,0 0,0 0,0 0 

8.  Забезпечити введення 

спортивних об’єктів, 

що знаходяться в 

Краснокутській громаді 

у Всеукраїнський 

реєстр  

Сектор у справах сім’ї,  

молоді та спорту 

апарату селищної ради 

2022-2024  0,0 0,0 0,0 0 



 

№

з/

п 

Найменування заходу, 

завдання 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Прогнозний обсяг фінансування (грн.) 

2022 2023 2024 Всього 

9.  Забезпечити 

модернізацію, 

реконструкцію, 

капітальний ремонт, 

проектування та 

будівництво 

спортивних споруд, їх 

організаційне та 

матеріально-технічне 

забезпечення (ФОК, 

спортивні майданчики 

зі штучним покриттям, 

тренажерні майданчики 

та інше) 

Краснокутська селищна 

рада  
2022-2024 Державний 

бюджет  

 

Обласний 

бюджет 
 

Бюджет 

Краснокутської 

селищної 

територіальної 

громади 

 

 
 

0 

 

 

0 

 

 

 
0 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

0 

ІІІ. РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДТРИМКИ 
 

1.  Створення умов для 

творчого розвитку 

особистості, 

інтелектуального 

самовдосконалення 

молоді - підтримка, 

проведення 

заходів, спрямованих 

на розвиток творчих 

ініціатив молоді, 

інтелектуальний 

розвиток, залучення 

молоді до співпраці з 

органами місцевого 

самоврядування, 

відзначення видатних 

дат 

Сектор у справах сім’ї,  

молоді та спорту 

апарату селищної ради, 

відділ освіти селищної 

ради 

2022-2024 Бюджет 

Краснокутської 

селищної 

територіальної 

громади 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

70400 70400 70400 211200 



 

№

з/

п 

Найменування заходу, 

завдання 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Прогнозний обсяг фінансування (грн.) 

2022 2023 2024 Всього 

2.  Утвердження 

патріотизму, 

духовності, 

моральності та 

формування 

загальнолюдських 

цінностей у молоді - 

участь у 

всеукраїнських та 

регіональних заходах, 

спрямованих на 

патріотичне та 

військово-патріотичне 

виховання молоді, 

відзначення видатних 

дат 

Сектор у справах сім’ї,  

молоді та спорту 

апарату селищної ради, 

відділ освіти селищної 

ради 

2022-2024  0 0 0 0 

3.  Пропаганда та 

формування здорового 

способу життя – 

підтримка, проведення 

місцевих та участь в 

обласних заходах, 

спрямованих на 

формування здорового 

способу життя та 

профілактику 

негативних явищ в 

молодіжному 

середовищі 

Сектор у справах сім’ї,  

молоді та спорту 

апарату селищної ради, 

відділ освіти селищної 

ради 

2022-2024  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0 0 0 

4.  Створення 

сприятливого 

середовища для 

забезпечення 

зайнятості молоді – 

Сектор у справах сім’ї,  

молоді та спорту 

апарату селищної ради, 

відділ освіти селищної 

ради, центр соціальних 

2022-2024  

 

 

 

 

0 0 0 0 



 

№

з/

п 

Найменування заходу, 

завдання 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Прогнозний обсяг фінансування (грн.) 

2022 2023 2024 Всього 

підтримка, проведення  

заходів, спрямованих 

на організацію 

первинної та вторинної 

зайнятості молоді, 

розвиток 

підприємницьких 

ініціатив, 

профорієнтаційну 

роботу з молоддю 

служб, центр зайнятості  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Розповсюдження 

інформаційно-

довідкових матеріалів, 

методичної літератури 

щодо питань 

молодіжної політики 

Сектор у справах сім’ї,  

молоді та спорту 

апарату селищної ради, 

відділ освіти селищної 

ради 

2022-2024  0 0 0 0 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ 

1. Організація заходів з 

оздоровлення та 

відпочинку дітей, які 

потребують особливої 

соціальної уваги та 

підтримки, та дітей, які 

потребують особливих 

умов для оздоровлення  

Сектор у справах сім’ї,  

молоді та спорту 

апарату селищної ради, 

відділ освіти селищної 

ради 

2022-2024  

 

 
 

0 0 0 0 

2. Проведення 

інформаційно-

просвітницьких, 

освітньо-виховних 

заходів, 

розповсюдження 

інформаційно-

Сектор у справах сім’ї,  

молоді та спорту 

апарату селищної ради, 

відділ освіти селищної 

ради 

2022-2024  0 0 0 0 



 

№

з/

п 

Найменування заходу, 

завдання 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Прогнозний обсяг фінансування (грн.) 

2022 2023 2024 Всього 

довідкових матеріалів, 

методичної літератури 

з оздоровлення та 

відпочинку дітей, 

збереження та розвитку 

мережі дитячих 

закладів оздоровлення 

та відпочинку 

    Всього 294400 298900 303400 869700 

 

 

Секретар  ради                                                                                                        Валентина ОВЧАРЕНКО 
   

 


