
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 62 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

26.09.2019               Мукачево    №1521 
 

Про затвердження Програми розвитку 
фізичної культури і спорту села Лавки Мукачівського району  

на 2019 рік  
 

З метою вдосконалення необхідних умов для подальшого розвитку 
фізичної культури та спорту в селі Лавки, сприяння безперервності та 
послідовності занять фізичною культурою і спортом громадян різних вікових 
груп, забезпечення підтримки громадських організацій фізкультурно-
спортивної спрямованості, керуючись Законом України «Про фізичну 
культуру і спорт», абз. 3 ч.4 ст. 8-3 Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад»,  п. 22 ч. 1 ст. 26 та ч. 1 ст. 59  Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи рекомендації 
постійної депутатської комісії з питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку (протокол №71 від 25.09.2019 р.), постійної депутатської комісії з 
питань освіти, культури, молоді і спорту та духовного розвитку (протокол 
№49 від  24.09.2019 р.), Мукачівська міська рада вирішила: 

 
1. Затвердити  Програму розвитку фізичної культури і спорту села 

Лавки Мукачівського району на 2019 рік, що додається. 
2. Вважати таким,що втратило чинність, рішення двадцять другої 

сесії Лавківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області 
сьомого скликання від 13 березня 2019 року «Про Програму розвитку 
фізичної культури і спорту на території Лавківської сільської ради на 2019 
рік». 

3.  Бухгалтерії Лавківської сільської ради фінансування проводити в 
межах затверджених асигнувань в бюджеті на 2019 рік. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти в.о. старости 
села Лавки    Хайнаса І.П. 
 
 
Міський голова               А. Балога 
 
 
 
 
 

      
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням  62 сесії  
7-го скликання  
Мукачівської міської ради  
26.09.2019 №1521   

 
 

П Р О Г Р А М А 
розвитку фізичної культури і спорту села Лавки Мукачівського району на 

2019 рік 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
(загальна характеристика Програми) 

 
1.1. Ініціатор розроблення 

Програми 
Лавківська сільська рада 

1.2. Підстава для розроблення 
Програми 
 

Закон України «Про фізичну культуру і 
спорт»,  
п. 22 ч. 1 ст. 26 та ч. 1 ст. 59  Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» 

1.3. Розробник Програми Лавківська сільська рада 

1.4. Головний розпорядник коштів   Лавківська сільська рада 

1.5. Відповідальний виконавець 
Програми 

Лавківська сільська рада 

1.6 Учасники Програми Лавківська сільська рада;бюджетні 
установи с.Лавки; громадські спортивні 
організації, які опікуються спортом 
серед ветеранів; громадські спортивні 
організації, які опікуються спортом 
серед дітей та молоді 

1.7 Термін реалізації Програми 2019 рік 
1.8 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми (тис.грн.) 
всього: 
у тому числі : 

 
 
 
12,5 
-  

1.8.1. коштів сільського бюджету  12,5 
1.8.2. коштів інших джерел  - 

 
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

За останні роки в селі відмічаються позитивні зрушення щодо 
залучення різних верств населення до занять фізичною культурою і спортом. 



Разом з тим проведений аналіз свідчить про існування проблем щодо 
зміцнення здоров’я населення міста, залучення його до занять фізичною 
культурою і спортом. 

Комплексний підхід до розв’язання існуючих проблем на основі 
використання програмно-цільового методу потребує розроблення, 
затвердження та виконання протягом 2019 рік відповідної Програми. 

 
3. Визначення мети та завдань Програми 

 Мета Програми полягає у створенні умов для залучення широких 
верств населення до масового спорту, популяризацію здорового способу 
життя та фізичної реабілітації, а також максимальної реалізації здібностей 
обдарованої молоді в дитячо-юнацькому спорті, спорті вищих досягнень та 
виховання її в дусі олімпізму. 
 

4.Обгрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми, 
джерела фінансування  

 Розв’язання проблем та досягнення мети здійснюватиметься, зокрема 
шляхом: 
 збільшення в закладах освіти обсягів рухової активності на тиждень та 
виховання здорової дитини;  

створення умов для розвитку регулярної рухової активності різних 
верств населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, побажань, 
здібностей та індивідуальних особливостей кожного; 

взаємодії з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної 
спрямованості та іншими суб’єктами сфери фізичної культури і спорту; 

поступового оновлення спортивної матеріально-технічної бази закладів 
фізичної культури і спорту. 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, 
передбачених в Лавківському сільському бюджеті , а також  інших джерел, 
не заборонених законодавством. 

Обсяг фінансування Програми, зокрема за рахунок коштів сільського 
бюджету, визначається щороку, виходячи з фактичних можливостей 
бюджету, а  також з урахуванням конкретизації завдань за результатами 
виконання Програми за попередній період. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання 
Програми, становить  12,5 тис. грн. 

Ресурсне забезпечення Програми (додаток 1). 
Перелік заходів і завдань Програми  (додаток 2). 

 
5. Очікувані результати 

підвищення рівня залучення до змістовного дозвілля та відпочинку 
населення, насамперед молоді; 

 пропаганда здорового способу життя різних верств населення; 
організація змістовного дозвілля для молоді,що призведе до зменшення 

правопорушень,розвитку інтелектуальних та фізичних якостей молодих 
людей; 



підвищення рівня авторитету села у районному та обласному  
спортивному співтоваристві. 

 
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координацію  роботи  та  контроль  за виконанням  заходів Програми  
здійснює  в.о. старости села Лавки. 

 
 

   
Секретар міської ради                                                                          І.Маняк



Додаток 1  
до Програми,  

затвердженої рішенням  62 сесії  
7-го скликання  

Мукачівської міської ради  
                                             26.09.2019 №1521      

 
 

Ресурсне забезпечення  
Програми розвитку фізичної культури і спорту села Лавки Мукачівського району на 2019 рік 

 
Джерела фінансування Обсяг коштів,  

що пропонується залучити на  
виконання  
Програми 
(тис. грн.) 

Етапи виконання Програми 

2019 

Обсяг ресурсів,  всього: 
У тому числі: 

12.5 12.5 

Сільський бюджет 12.5 12.5 
Інші джерела, не заборонені 
чинним законодавством 

0 0 

 
 

Секретар міської ради             І. Маняк  
 
 
 
 
 
 



Додаток 2 
 до Програми,  

затвердженої рішенням  62 сесії  
7-го скликання  

Мукачівської міської ради  
                                                    26.09.2019 №1521    

   
Перелік заходів і завдань  

Програми розвитку фізичної культури і спортусела Лавки Мукачівського району на 2019 рік 
 

№ 
п/п 

Назва 
напрямку  
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік  
заходів Програми 

строки 
виконання 

Виконавці Джерела 
фінансу-

вання 

Орієн-товний 
обсяг  

фінансування,  
тис. грн. 

Очікувані  
результати 

1 Фізична 
культура і 
спорт 
 

1.1. Проведення 
спортивних заходів у 
Мукачівському районі   
(реєст рація фут больної команди 
«Темп» Лавки в чемпіонат і 
Мукачівського району з фут болу) 

Січень-
квітень 

Виконавчий 
комітет 
Лавківської 
сільської ради 

Сільський 
бюджет 

2,5 Залучення 
футбольної 
команди в 
районних 
змаганнях з 
футболу 1.2. Забезпечення 

спортивною формою 
футбольної команди 
с.Лавки для 
представлення села на 
чемпіонатах з 
футболу 

Вересень- 
грудень 

Лавківська 
сільська рада 

Сільський 
бюджет 

10.0 

Всього 10,0  
Разом по Програмі 12,5  

 
 
Секретар міської ради            І.Маняк 


