
Додаток № 11 

до рішення Вигодської селищної ради  

від   .03.2023  №       -27/2023 

 

Звіт про виконання  

Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Вигодської 

територіальної громади на 2021-2025 роки (далі Програма) за 2022 рік 
 

І. Загальні відомості про Програму  

Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Вигодської 

територіальної громади на 2021-2025 роки затверджена рішенням Вигодської 

селищної ради від 11.03.2021 № 116-4/2021. 

 

ІІ. Мета Програми 

Метою Програми є роз'яснення існуючих проблем шляхом удосконалення 

відповідних організаційних та нормативно-правових механізмів та здійснення 

комплексно-пріоритетних заходів: проведення фізкультурно-оздоровчої та 

спортивно масової роботи в місцях масового відпочинку громадян, забезпечення 

розвитку заняттям спортом серед дитячо-юнацького населення громади, 

поліпшення нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, 

фінансового, медичного та інформаційного забезпечення. 

 

ІІІ. Основні завдання Програми 

 запровадження в закладах освіти громади усіх типів та форм 

власності рухової активності школярів; 

 забезпечення закладів освіти спортивним обладнанням та 

інвентарем; 

 підвищення якості роботи дитячо-юнацького спорту, системи 

відбору обдарованих осіб до резервного спорту, створення умов для розвитку 

індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки; 

 удосконалення та впровадження ефективних форм залучення різних 

груп населення до регулярних занять фізичною культурою і спортом; 

формування у населення інтересу і звичок до занять фізичними вправами; 

 інтегрування ефективних (інноваційних) форм і методів 

фізкультурно-спортивної діяльності та розвиток різних  видів спорту з 

урахуванням місцевих особливостей  і економічних факторів; 

 збереження наявної, з подальшим удосконаленням, матеріально-

технічної бази спорту, поліпшення умов її функціонування; 

 підвищення якості функціонування гуртків;  

 забезпечення участі команд у змаганнях різного рівня; 

 підтримка ветеранів спорту. 

 

ІV. Реалізовані заходи Програми у 2022 році 

В територіальній громаді забезпечено належний рівень рухової активності в 

закладах. 



На території Вигодської селищної ради розташовано 17 закладів освіти. 

У закладах дошкільної освіти навчається 318 вихованців. Фізкультурно-

оздоровчу та спортивно-масову роботу здійснюють інструктори з фізичної 

культури та вихователі груп. Щоденно проводяться ранкова гімнастика, 

гімнастика після денного сну, рухливі ігри, фізичні вправи на прогулянках, 

фізкультурні хвилинки, загартовуючі процедури (повсякденні: провітрювання 

приміщень, прогулянки на свіжому повітрі.  

У закладах загальної середньої освіти області навчається 2085 здобувачів 

освіти. Рухова активність дітей та учнівської молоді забезпечується за рахунок: – 

уроків фізичної культури (3 рази на тиждень в 1-11 класах); – щоденного 

проведення фізкультурно-оздоровчих заходів: ранкової гімнастики, 

фізкультурних хвилинок, динамічних перерв з проведенням рухливих ігор, 

позакласних спортивно-масових заходів.  

У комунальному закладі «Вигодська дитячо-юнацька спортивна школа» 

Вигодської селищної ради Івано-Франківської області (далі ДЮСШ) здобувають 

освіту 73 вихованці. 

Загальна кількість відділень, які працюють у ДЮСШ – 3, з них: 

 відділення з олімпійських видів спорту –3; 

Загальна кількість навчальних груп у ДЮСШ –8, з них: 

 початкової підготовки –2; 

 базової підготовки – 5; 

 спеціалізованої підготовки –1; 

Протягом звітного періоду Відділ освіти, молоді та спорту Вигодської 

селищної ради здійснював повноваження щодо організації фізкультурно-

оздоровчої та спортивно-масової роботи в закладах загальної середньої освіти та 

комунальному закладі «Вигодська дитячо-юнацька спортивна школа» 

Вигодської селищної ради Івано-Франківської області, координував заходи щодо 

реалізації політики у сфері фізичної культури і спорту, здійснював аналітичну 

діяльність, надавав статистичну звітність з питань фізичної культури і спорту. У 

відповідності до основних напрямків діяльності по реалізації програми, 

створювались умови для фізичного виховання дітей в закладах загальної 

середньої освіти та дорослого населення за місцем роботи та місцем проживання.  

Протягом 2022 року у Вигодській територіальній громаді з дотриманням 

вимог карантину, проведено ряд спортивних заходів та змагань з олімпійських 

видів спорту, зокрема: 

 до Дня захисту дітей проведено легкоатлетичний турнір, першість 

Вигодської ДЮСШ з пляжного волейболу; 

 2 турніри з волейболу серед чоловічих на підтримку ЗСУ; 

 турнір з міні-футболу серед чоловічих команд на підтримку ЗСУ; 

 2 тури чемпіонату області з волейболу серед чоловічих команд сезону 

2022-2023 року. 

 

 

 

Інформація про участь у змаганнях вихованців ДЮСШу 2022 році 



№ Рік 

Обласні змагання 
Всеукраїнські змагання, 

Чемпіонат України 
Міжнародні змагання 

Кількіс

ть 

участі 

Кількість 

учасникі

в 

I 

м 
ІІм ІІІ-м 

Кількіст

ь участі 

Кількість 

учасникі

в 

I 

м 
IІм IІІ-м 

Кількіст

ь участі 

Кількість 

учасникі

в 

I 

м 

IІ

м 

IІ

І

м 

1 2022 30 30 3 5 7 7 5 3 2 3 2 2 1 -- -- 

 

V.Фінансування Програми 

Основним джерелом фінансування галузі фізичної культури і спорту є 

місцевий бюджет. 

Фінансування Програми здійснювалося за рахунок коштів селищного 

бюджету та інших джерел, що не заборонені законодавством.  

 У 2022 році в бюджеті Вигодської селищної територіальної громади на 

виконання заходів Програми передбачено кошти в сумі 230,0 тис.грн., в тому 

числі по КПКВ 0615061 (код програми кваліфікації видатків «Забезпечення 

діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх») в 

сумі 30,0 тис. та КПКВ 0615011 (код програми кваліфікації видатків «Проведення 

навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту») - 200,0 

тис. грн. 

Загальна сума витрачених коштів склала 92, 5 тис. грн. 

По КПКВ 0615061 (код програми кваліфікації видатків «Забезпечення 

діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх») 

витрачено 6457 грн. на нагородну атрибутику (кубки ,медалі, грамоти). 

По КПКВ 0615011 (код програми кваліфікації видатків «Проведення 

навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту») 

витрачено 86,08 тис. грн. на забезпечення участі та проведення спортивних 

заходів відповідно до Календарного плану спортивно-масових заходів 

комунального закладу «Вигодська дитячо-юнацька спортивна школа» 

Вигодської селищної ради Івано-Франківської області (участь в легкоатлетичних 

турнірах, чемпіонатах області з волейболу, турнірі з міні-футболу та інші, 

чемпіонатах з вільної боротьби) 

У зв’язку із складною епідеміологічною ситуацією, запровадженням 

воєнного стану в Україні ряд заходів в 2022 році не проводилася. Тому значна 

частина коштів на виконання Програми не використана. 

Крім того, заходи Програми фінансувалися з інших кошторисних 

призначень, які були передбачені на освітню галузь в 2022 році. 

 

Начальник Відділу освіти, молоді та спорту 

Вигодської селищної ради                                                            Віталій ОЛІЙНИК  

 


	 інтегрування ефективних (інноваційних) форм і методів фізкультурно-спортивної діяльності та розвиток різних  видів спорту з урахуванням місцевих особливостей  і економічних факторів;

