Назва програми

Програма розвитку фізичної
культури і спорту в
Закарпатській області на період
до 2020 року

Термін дії
програми

2017-2020
роки

Сума
фінансування,
передбачена у 2018
році
(тис. грн.)

3993,0

Мета Програми
•
Розвиток видів спорту, визнаних в Україні, вдосконалення системи підготовки спортивного
резерву, збірних команд області та кандидатів до національних збірних команд, забезпечення
пріоритетного розвитку традиційних для області видів спорту.
•
Збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, вдосконалення і розвитку інституціональних
напрямів сфери фізичної культури і спорту та забезпечення фізкультурно-оздоровчої та спортивномасової діяльності суб’єктів галузі усіх форм власності .
Основні завдання програми
• підвищення рівня охоплення населення руховою активністю на 1-2 відсотки щороку
• підвищення рівня зацікавленості дітей та молоді до соціальних, профілактичних акцій,
спрямованих на мотивацію свідомого ставлення до власного здоров’я, рівня обізнаності різних груп
населення щодо формування здорового способу життя
• залучення не менш 13 % дітей та молоді віком від 6 до 18 років до занять у дитячо-юнацьких
спортивних школах та клубах, створення умов для розвитку резервного спорту та ефективного
поповнення складу збірних команд області
• збереження провідних позицій закарпатських спортсменів у міжнародних змаганнях різного рівня
для піднесення авторитету Закарпаття на всеукраїнському та міжнародному рівнях шляхом їх
додаткового стимулювання (виплати стипендій, одноразових грошових винагород тощо)
• збереження та подальший розвиток розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд та
підвищення рівня забезпечення населеннязасобами фізичної культури та спорту
• покращення рівня фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у соціально-побутовій
сфері, серед сільського населення, ветеранів, людей з особливими потребами та на виробництві
• удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації фахівців галузі фізичної культури та
спорту, їх працевлаштування

Основні заходи програми
•1. Фізичне виховання і проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової
роботи в навчально-виховній сфері.
•2. Масовий спорт за місцем проживання та у місцях відпочинку громадян.
•3. Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність у виробничій сфері.
•4. Проведення фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення.
•5. Реабілітаційна, фізкультурно-оздоровча та спортивна робота серед інвалідів
•6. Розвиток дитячо-юнацького спорту.
•7. Розвиток спорту вищих досягнень, резервного спорту та спорту ветеранів.
•8. Методично-організаційне забезпечення, спортивно-медичний та правовий супровід.
•9. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення.
•10. Кадрове забезпечення галузі.
•11. Розвиток спортивної інфраструктури та матеріально-технічної бази.
•12. Інформаційно-пропагандистське забезпечення.

