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ПРОГРАМА
розвитку фізичної культури i спорту в місті Хуст на 2012 рік
І. Загальні положення
Програма розроблена відповідно до Закону України "Про фізичну культуру i спорт", до
статті 43 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, Указу Президента України
від 2 серпня 2006 року №667/2006 "Про національний план дій щодо реалізації державної
політики у сфері фізичної культури i спорту", протокольного рішення від 2 червня 2006
року №1-1/586 за результатами засідання Національної ради з питань фізичної культури i
спорту.
2. Основні завдання i мета Програми
Основними завданнями Програми є вдосконалення необхідних умов для подальшого
розвитку фізичної культури i спорту в м. Хуст з метою:
зміцнення здоров'я населення, підвищення продуктивності навчання i праці засобами
фізичного виховання, фізичної культури i спорту;
сприяння підвищенню фізичної підготовки населення всіх вікових категорій, організації
змістовного дозвілля, профілактики правопорушень, шкідливих звичок тощо;
розвитку різних видів спорту, вдосконалення системи підготовки спортивного резерву,
з6ірних команд міста та кандидатів до збірних команд області; забезпечення пріоритетного
розвитку традиційних для області видів спорту;
збереження i зміцнення матеріально-технічної бази, вдосконалення всіх напрямів
забезпечення фізкультурно-спортивної дiяльнocтi;
сприяння соціально-економічному розвитку, утвердженню авторитету міста в області,
Україні та за її межами.
3. Головні напрями реалізації Програми
Головними напрямами реалізації Програми є:


фізичне виховання та проведення фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи в
навчально-виховній сфері;






масовий спорт за місцем проживання та в місцях відпочинку громадян;
фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність у виробничій сфері;
фізкультурно-оздоровча та спортивна робота серед інвалідів:
розвиток олімпійських, параолімпійських, дефлімпійських, не олімпійських видів спорту
шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих
досягнень, спорту інвалідів, спорту ветеранів;
поліпшення нормативно-правового, організаційного, кадрового, матеріально-технічного,
фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення;




здійснення міжнародних зв’язків.

4. Фінансове забезпечення виконання Програми
Фінансове
забезпечення
виконання
заходів,
визначених
Програмою,
здійснюватиметься в межах планових асигнувань, передбачених в міському бюджеті для галузі
фізичної культури і спорту, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
Заходи щодо реалізації Програми додаються.
Обсяги бюджетних асигнувань будуть визначатися, виходячи з необхідності
забезпечення виконання конкретних заходів Програми, орієнтовних витрат для їх
реалізації, обрахованих на підставі встановлених норм та нормативів, прогнозних цін і тарифів з
урахуванням індексу росту споживчих цін тощо.
5. Очікувані результати реалізації Програми
Виконання Програми дасть можливість:
- збільшити чисельність населення, залученого до фізкультурно-оздоровчої та
спортивно-масової дiяльнocтi;
- зменшити середню кількість днів тимчасової непрацездатності населення через хворобу;
- поліпшити стан фізичної культури та фізичного виховання в закладах освіти;
- поліпшити рівень фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у соціальнопобутовій сфері, серед населення, ветеранів, інвалідів;
- підвищити рівень та якість забезпечення населення спортивними спорудами;
- збільшити охоплення школярів заняттями у спортивній школі, удосконалити підготовку
спортивного резерву та спортсменів вищих розрядів, поліпшити результати виступів членів
збірних команд міста в обласних та всеукраїнських та міжнародних змаганнях;
- збільшити фінансування галузі з місцевого бюджету.
6. Управління реалізацією Програми
Безпосередня організація і контроль за виконанням Програми покладається на управління
культури, молоді і спорту Хустської міської ради, а в частині, яка стосується створення належних
умов для забезпечення фізичного виховання і масового спорту в закладах освіти та зміцнення
матеріально-технічної бази в закладах освіти - на управління освіти, релігії та у справах
національностей, які звітують про стан виконання Програми Хустській міській раді.
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