
  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Сьоме демократичне скликання 

(Шістнадцята сесія) 

РІШЕННЯ 
 

від 30.06.2017. № 539-16/2017 
м. Івано-Франківськ 
 
 
Про внесення змін до  
обласної цільової  
соціальної програми 
розвитку фізичної культури  
та спорту на 2017-2021 роки 
 

 
Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, рішення обласної ради від 10.03.2017. № 436-13/2017 “Про внесення змін 
до обласного бюджету на 2017 рік”, обласна рада 

вирішила: 

1. Внести зміни до обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної 
культури та спорту на 2017-2021 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням 
обласної ради від 23.12.2016. № 404-12/2016, а саме: 

1.1. Затвердити Паспорт Програми в новій редакції (додається). 
1.2. Пункти 2.8. та 4.2. Переліку заходів, обсяги та джерела фінансування 

Програми викласти в новій редакції (додається). 
2. Управлінню спорту обласної державної адміністрації (О. Оклієвич): 
2.1. Забезпечити виконання Програми з урахуванням внесених змін. 
2.2. При складанні та поданні департаменту фінансів облдержадміністрації  

(І. Мацькевич) бюджетних запитів на наступні роки враховувати потребу в коштах 
на реалізацію заходів Програми.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови 
обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань гуманітарної 
політики та свободи слова (Ю. Черневий). 

 
 

 
Голова обласної ради  Олександр Сич 

 



ПАСПОРТ 
обласної цільової соціальної програми розвитку  

фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки 
 
1. Ініціатор розроблення Програми: управління спорту  обласної державної 

адміністрації. 
2. Розробник Програми: управління спорту обласної державної 

адміністрації. 
3. Термін реалізації Програми: впродовж 2017-2021 років. 
4. Етапи фінансування Програми: впродовж 2017-2021 років. 
5. Обсяги фінансування Програми (тис. грн.): 302233,7. 

 

Роки 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. 

Всього 
в т.ч. за джерелами фінансування 

обласний 
бюджет 

районні та міські 
бюджети 

інші 
джерела 

2017-2021  в т.ч. 302233,7 302233,7 

Виходячи із наявних 
фінансових ресурсів 
місцевого бюджету 

- 
2017 52302,9 52302,9 - 
2018 56748,9 56748,9 - 
2019 59217,8 59217,8 - 
2020 64251,3 64251,3 - 
2021 69712,8 69712,8 - 

 
6. Очікувані результати виконання Програми: розвиток фізичної культури 

та спорту на основі нових економічних перетворень і ринкових відносин; залучення 
дітей, підлітків і молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом до 
15 відсотків від загальної кількості учнівської молоді; підвищення рівня залучення 
громадян  до занять фізичною культурою та спортом до 15 відсотків від загальної 
кількості населення області; покращення стану матеріально-технічної бази 
закладів фізичної культури і спорту; якісний підбір кадрів відповідно до освітньо-
кваліфікаційного рівня; належні умови для більш ефективної підготовки 
спортсменів високої майстерності.  

 
7. Термін проведення звітності: Відповідно до мети та завдань, визначених 

Програмою, замовник подає обласній раді: 
- звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до  

10 лютого наступного за звітним року; 
- інформацію про хід виконання Програми щоквартально до 15 числа  

місяця, наступного за звітним кварталом. 
 
Замовник Програми: 
 
Управління спорту 
облдержадміністрації Орест Оклієвич 
  
 
 
Керівник Програми: 
 
Заступник голови 
облдержадміністрації Ігор Пасічняк 
 



Додаток 
до обласної цільової соціальної  
програми розвитку фізичної  
культури та спорту на 2017-2021 роки 

 
Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування обласної цільової соціальної програми 

розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки 
 

 
Назва замовника: Управління спорту облдержадміністрації. 
Назва програми: Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки. 
 
 

Найменування заходу Виконавець 
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 Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. 
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2.8. Відкриття та 
забезпечення діяльності 
обласної комплексної 
дитячо-юнацької 
спортивної школи із 
зимових видів спорту 

Управління спорту 
облдержадміністрації, 
фізкультурно-спортивні 

товариства “Україна”, “Спартак”, 
“Колос”, райдержадміністрації 
та виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 20
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2017-
2021, у 
т.ч.: 

16413,3 16413,3 - - Покращення стану 
матеріально-
технічної бази 

закладів фізичної 
культури і спорту; 
збереження наявної 
та розбудова нової 

спортивної 
інфраструктури 

області 

2017 2770,0 2770,0 - - 

2018 3005,5 3005,5 - - 

2019 3260,9 3260,9 - - 

2020 3538,1 3538,1 - - 

2021 3838,8 3838,8 - - 



4.2. Облаштування 
багатофункціональних 

спортивних майданчиків із 
синтетичним покриттям та 
тренажерним обладнанням 

Управління спорту 
облдержадміністрації, 

департамент освіти, науки та 
молодіжної політики 

облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації та виконавчі 
комітети міських рад міст 

обласного значення, обласний 
центр з фізичного здоров'я 
населення "Спорт для всіх", 
Івано-Франківська обласна 

федерація футболу 
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2017-
2021, у 
т.ч.: 

59253,8 59253,8 - - 
Залучення до 13 
відсотків дітей та 

молоді віком від 6 до 
18 років до занять у 
дитячо-юнацьких 
спортивних школах; 
створення умов для 
розвитку резервного 

спорту та 
ефективного 

поповнення складу 
національних 
збірних команд 

України 

2017 10000,0 10000,0 - - 

2018 10850,0 10850,0 - - 

2019 11772,3 11772,3 - - 

2020 12772,9 12772,9 - - 

2021 13858,6 13858,6 - - 

РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ  
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2017-
2021, у 
т.ч.: 

302233,7 302233,7 - - 

 

2017 52302,9 52302,9 - - 

2018 56748,9 56748,9 - - 

2019 59217,8 59217,8 - - 

2020 64251,3 64251,3 - - 

2021 69712,8 69712,8 - - 

 
 
 

Начальник управління  
спорту облдержадміністрації Орест Оклієвич 


