УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 233
11 сесія 7 скликання

23 грудня 2016 року

Про внесення змін до Соціальної
програми розвитку фізичної культури
і спорту в Іллінецькому районі на 2013–2017 роки
Розглянувши звернення першого заступника голови районної
державної адміністрації Любаревича В.В. від 06.12.2016 року №03.1-9485
щодо внесення змін до Соціальної програми розвитку фізичної культури
і спорту в Іллінецькому районі на 2013–2017 роки, враховуючи рекомендацію
постійної комісії районної ради з питань фінансів, бюджету, соціальноекономічного розвитку та підприємництва від 20.12.2016 року та керуючись
п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Соціальної програми розвитку фізичної культури
і спорту в Іллінецькому районі на 2013–2017 роки (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
районної ради з питань охорони здоров'я, освіти, культури, фізичної
культури, спорту, туризму, соціального захисту населення, зайнятості та
роботи з ветеранами (Колосенко О.Д.)., з питань фінансів, бюджету,
соціально-економічного розвитку та підприємництва (Мороз П.А.).
Голова районної ради

С. Загороднюк

Додаток
до рішення 11 сесії
районної ради 7 скликання
від 23.12.2016 року № 233

Зміни
до Соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту в Іллінецькому
районі на 2013-2017 роки
1.
Розділ ІV. Фінансове забезпечення виконання Програми, оцінка
матеріально-технічних та трудових ресурсів доповнити підрозділом
ІV. І. Бюджетні програми та результативні показники їх виконання у
галузі "Фізична культура і спорт" за видатками, що враховуються при
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів на 2017 рік
Програма

Проведення спортивної роботи в районі

Мета

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів
спорту

Підпрограма 1

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з
олімпійських видів спорту (код тимчасової класифікації видатків
та кредитування місцевих бюджетів (далі - КТКВК) 130102)
Завдання 1
Проведення
навчальнотренувальних
зборів з
олімпійських
видів спорту з
підготовки до
регіональних
змагань

Результативні показники
Показники затрат:
кількість навчально-тренувальних зборів з
олімпійських видів спорту з підготовки до
регіональних змагань, од. 2
Показники продукту:
кількість людино-днів навчально-тренувальних
зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до
регіональних змагань, од.40
Показники ефективності:
середні витрати на один людино-день навчальнотренувальних зборів з олімпійських видів спорту з
підготовки до регіональних змагань, грн. 50.0
Показники якості:
динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів
з олімпійських видів спорту з підготовки до
регіональних змагань порівняно з минулим роком,
+10%

Завдання 2

Результативні показники

Проведення
навчальнотренувальних
зборів з
олімпійських
видів спорту з
підготовки до
всеукраїнських
змагань

Показники затрат:
кількість навчально-тренувальних зборів з
олімпійських видів спорту з підготовки до
всеукраїнських змагань, од.4
Показники продукту:
кількість людино-днів навчально-тренувальних
зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до
всеукраїнських змагань, од.120
Показники ефективності:
середні витрати на один людино-день навчальнотренувальних зборів з олімпійських видів спорту з
підготовки до всеукраїнських змагань, грн.50
Показники якості:
динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів

з олімпійських видів спорту з підготовки до
всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком,
+20 %
Завдання 3
Організація і
проведення
районних
змагань з
олімпійських
видів спорту

Результативні показники
Показники затрат:
кількість районних змагань з олімпійських видів
спорту, од.20
Показники продукту:
кількість людино-днів участі у районних змаганнях з
олімпійських видів спорту, од. 800
Показники ефективності:
середні витрати на один людино-день участі у
районних змаганнях з олімпійських видів спорту,
грн. 30.0
Показники якості:
динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у
регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком,
0%; у тому числі динаміка** кількості спортсменів,
які посіли призові місця у вказаних змаганнях,
порівняно з минулим роком, +20%

Завдання 4
Представлення
спортивних
досягнень
спортсменами
збірних команд
району на
регіональних
змаганнях з
олімпійських
видів спорту

Результативні показники
Показники затрат:
кількість регіональних змагань з олімпійських видів
спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних
команд району, од.25
Показники продукту:
кількість спортсменів збірних команд району, які
беруть участь у регіональних змаганнях з
олімпійських видів спорту, осіб 60
Показники ефективності:
середні витрати на забезпечення участі (проїзд,
добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд
району у регіональних змаганнях з олімпійських
видів спорту, грн. 500.0
Показники якості:
кількість спортсменів району, які протягом року
посіли призові місця у регіональних змаганнях з
олімпійських видів спорту, 28 осіб
динаміка** кількості спортсменів району, які посіли
призові місця у регіональних змаганнях з
олімпійських видів спорту, порівняно з минулим
роком, +15%

Завдання 5
Представлення
спортивних
досягнень

Результативні показники
Показники затрат:
кількість всеукраїнських змагань з олімпійських
видів спорту, в яких беруть участь спортсмени

спортсменами
збірних команд
району на
всеукраїнських
змаганнях з
олімпійських
видів спорту

збірних команд району, од.4
Показники продукту:
кількість спортсменів збірних команд району, які
беруть участь у всеукраїнських змаганнях з
олімпійських видів спорту, осіб 6
Показники ефективності:
середні витрати на забезпечення участі (проїзд,
добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд
району у всеукраїнських змаганнях з олімпійських
видів спорту, грн. 2000.0
Показники якості:
кількість спортсменів району, які протягом року
посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з
олімпійських видів спорту, осіб 4
динаміка** кількості спортсменів району, які посіли
призові місця у всеукраїнських змаганнях з
олімпійських видів спорту, порівняно з минулим
роком, +20%

Підпрограма 2

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з
неолімпійських видів спорту (КТКВК 130106)
Завдання 1
Проведення
навчальнотренувальних
зборів з
неолімпійських
видів спорту з
підготовки до
регіональних
змагань

Результативні показники
Показники затрат:
кількість навчально-тренувальних зборів з
неолімпійських видів спорту з підготовки до
регіональних змагань, од. 0
Показники продукту:
кількість людино-днів навчально-тренувальних
зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до
регіональних змагань, од.0
Показники ефективності:
середні витрати на один людино-день навчальнотренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з
підготовки до регіональних змагань, грн. 0
Показники якості:
динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів
з неолімпійських видів спорту з підготовки до
регіональних змагань порівняно з минулим роком, %

Завдання 2

Результативні показники

Проведення
навчальнотренувальних
зборів з
неолімпійських
видів спорту з
підготовки до
всеукраїнських
змагань

Показники затрат:
кількість навчально-тренувальних зборів з
неолімпійських видів спорту з підготовки до
всеукраїнських змагань, од.2
Показники продукту:
кількість людино-днів навчально-тренувальних
зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до
всеукраїнських змагань, од.40
Показники ефективності:

середні витрати на один людино-день навчальнотренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з
підготовки до всеукраїнських змагань, грн.50.0
Показники якості:
динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів
з неолімпійських видів спорту з підготовки до
всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком,
+100%
Завдання 3

Результативні показники

Організація і
проведення
районних
змагань з
неолімпійських
видів спорту

Показники затрат:
кількість районних змагань з неолімпійських видів
спорту, од.4
Показники продукту:
кількість людино-днів участі у районних змаганнях з
неолімпійських видів спорту, од.100
Показники ефективності:
середні витрати на один людино-день участі у
районних змаганнях з неолімпійських видів спорту,
грн. 20
Показники якості:
динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у
районних змаганнях, порівняно з минулим роком, 0
%;
у тому числі динаміка** кількості спортсменів, які
посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно
з минулим роком, + 10%

Завдання 4

Результативні показники

Представлення
спортивних
досягнень
спортсменами
збірних команд
району на
регіональних
змаганнях з
неолімпійських
видів спорту

Показники затрат:
кількість регіональних змагань з неолімпійських
видів спорту, в яких беруть участь спортсмени
збірних команд району, од.8
Показники продукту:
кількість спортсменів збірних команд району, які
беруть участь у регіональних змаганнях з
неолімпійських видів спорту, осіб 20
Показники ефективності:
середні витрати на забезпечення участі (проїзд,
добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд
району у регіональних змаганнях з неолімпійських
видів спорту, грн. 300.0
Показники якості:
кількість спортсменів району, які протягом року
посіли призові місця у регіональних змаганнях з
неолімпійських видів спорту, осіб 3
динаміка** кількості спортсменів району, які посіли
призові місця у регіональних змаганнях з
неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим
роком, +20%

Завдання 5

Результативні показники

Представлення
спортивних
досягнень
спортсменами
збірних команд
району на
всеукраїнських
змаганнях з
неолімпійських
видів спорту

Показники затрат:
кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських
видів спорту, в яких беруть участь спортсмени
збірних команд району, од.3
Показники продукту:
кількість спортсменів збірних команд району, які
беруть участь у всеукраїнських змаганнях з
неолімпійських видів спорту, осіб.3
Показники ефективності:
середні витрати на забезпечення участі (проїзд,
добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд
району у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських
видів спорту, грн.2000
Показники якості:
кількість спортсменів району, які протягом року
посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з
неолімпійських видів спорту, осіб 1
динаміка** кількості спортсменів району, які посіли
призові місця у всеукраїнських змаганнях з
неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим
роком,0 %

Програма

Діяльність закладів фізичної культури і спорту

Мета

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту
вищих досягнень та участі
спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей
вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді
спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного
оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження
та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі
комунальних спортивних споруд та спортивних споруд
громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості,
забезпечення їх ефективного використання для проведення
спортивних заходів

Підпрограма 1

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(КТКВК 130107)
Завдання

Результативні показники

Підготовка
спортивного
резерву та
підвищення
рівня фізичної
підготовленості
дітей дитячоюнацькими
спортивними
школами

Показники затрат:
кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних
шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ,
СДЮШОР), видатки на утримання яких
здійснюються з бюджету, 1 од.;
обсяг витрат на утримання комунальних дитячоюнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів
(ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на
утримання яких здійснюються з бюджету, 672728
грн;
кількість штатних працівників комунальних дитячоюнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання
яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів
(ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), 11,0 осіб,
у тому числі тренерів, 8,5 осіб.

Показники продукту:
середньорічна кількість учнів комунальних дитячоюнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання
яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів
(ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), 370 осіб;
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, видатки на утримання яких
здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ,
КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у
регіональних спортивних змаганнях, 205 осіб;
кількість придбаного малоцінного спортивного
обладнання та інвентарю для комунальних дитячоюнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання
яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів
(ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), 25 од.
Показники ефективності:
середні витрати на утримання однієї комунальної
дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на
утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх
видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку
на одного працівника, 3737.38 грн;
середньомісячна заробітна плата працівника дитячоюнацької спортивної школи, видатки на утримання
якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів
(ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), 2768,79 грн;
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у
комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах,
видатки на утримання яких здійснюються з бюджету,
у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у
розрахунку на одного учня, 1818,18 грн;
середні витрати на забезпечення участі одного учня
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
видатки на утримання яких здійснюються з бюджету,
у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у
регіональних спортивних змаганнях, 185,37 грн;
середня вартість одиниці придбаного малоцінного
спортивного обладнання та інвентарю для
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
видатки на утримання яких здійснюються з бюджету,
у розрізі їх видів (ДЮСШ, СДЮШОР), 600,00 грн.
Показники якості:
кількість підготовлених у комунальних дитячоюнацьких спортивних школах, видатки на утримання
яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів
(ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту
України / кандидатів у майстри спорту України, 1
особа;
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, видатки на утримання яких
здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ,
КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в
регіональних спортивних змаганнях, 105 осіб;
динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання
яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів
(ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з
минулим роком, - 1 %
Підпрограма 2

Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд (КТКВК
130110)
Завдання

Результативні показники

Утримання в
належному
стані існуючої
мережі
спортивних
споруд
комунальної
форми
власності та
забезпечення їх
ефективного
функціонування
для проведення
спортивних
заходів

Показники затрат:
кількість комунальних спортивних споруд, видатки
на утримання яких здійснюються з бюджету, 1 од.;
кількість штатних працівників комунальних
спортивних споруд, видатки на утримання яких
здійснюються з бюджету, 9 осіб.
Показники продукту:
кількість спортивних заходів на комунальних
спортивних спорудах, видатки на утримання яких
здійснюються з бюджету, 10 од.
Показники ефективності:
середній розмір видатків з бюджету на утримання
однієї спортивної споруди комунальної форми
власності, Загальний фонд 712 004,00грн.Спеціальний фонд – 5665,00 грн.;
середньомісячна заробітна плата одного працівника
комунальних спортивних споруд, видатки на
утримання яких здійснюються з бюджету, 3 200,00
грн.
Показники якості:
динаміка** кількості спортивних заходів (навчальнотренувальних зборів, змагань), що проводяться на
комунальних спортивних спорудах, видатки на
утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно
з минулим роком, +10%

Програма

Фінансова підтримка фізкультурно-спортивного руху

Мета

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці
спортивного
резерву,
залучення
регіональних
осередків
всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств до реалізації
місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту,
підтримка діяльності регіональних рад фізкультурно-спортивного
товариства "Колос" для здійснення ними розвитку фізичної
культури і спорту серед сільського населення

Підпрограма 1

Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських
фізкультурно-спортивних товариств у здійсненні фізкультурномасових заходів серед населення регіону (КТКВК 130202)
Завдання
Організація
фізкультурнооздоровчої
діяльності,
проведення
масових
фізкультурнооздоровчих і

Результативні показники
Показники затрат:
кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх
видів), що проводяться місцевими організаціями
всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств,
од. 10
Показники продукту:
кількість людино-днів проведення фізкультурно-

спортивних
заходів

масових заходів, що проводяться місцевими
організаціями всеукраїнських фізкультурноспортивних товариств, осіб.400
Показники ефективності:
середні витрати на один людино-день проведення
фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), які
проводяться місцевими організаціями всеукраїнських
фізкультурно-спортивних товариств, грн.20
Показники якості:
динаміка** кількості населення регіонів
(адміністративно-територіальних одиниць),
охопленого фізкультурно-масовими заходами
місцевих організацій всеукраїнських фізкультурноспортивних товариств, порівняно з минулим роком,
+8 %;
динаміка** кількості фізкультурно-масових заходів
серед населення, проведених місцевими
організаціями всеукраїнських фізкультурноспортивних товариств, порівняно з минулим роком,
+10 %

Підпрограма 2

Фінансова підтримка на утримання регіональних рад
фізкультурно-спортивного товариства "Колос" (КТКВК 130204)
Завдання
Організація
фізкультурноспортивної
роботи серед
сільського
населення

Результативні показники
Показники затрат:
кількість місцевих рад товариства, 1 од.;
кількість штатних працівників місцевих рад
товариства, 1 осіб.
Показники продукту:
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що
перебувають у сфері управління місцевих рад
товариства, од. 0
кількість заходів (організаційно-методологічних,
спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться
місцевими радами товариства, 10 од.
Показники ефективності:
середній розмір фінансової підтримки з бюджету
одній місцевій раді товариства, 51 000,00 грн;
середньомісячна заробітна плата одного працівника
місцевих рад товариства, 3 462,00 грн.
Показники якості:
динаміка** сільського населення, залученого до
занять фізичною культурою і спортом, порівняно з
минулим роком, +8 %;
динаміка** кількості заходів (організаційнометологічних, спортивних, фізкультурно-масових),
що проводяться місцевими радами товариства,
порівняно з минулим роком, +10%

2. Останній абзац та останню колонку таблиці розрахунків на 2017 рік розділу ІV.
Фінансове забезпечення виконання Програми, оцінка матеріально-технічних та
трудових ресурсів викласти у такій редакції:
Орієнтовні обсяги витрат з районного бюджету на виконання Програми в 2017
році складають 2232732 гривень, в тому числі:
№
Фінансування заходів (тис.грн.)
№
Назва заходу
2013
2014
2015
2016
2017
з.п.
1.
Фінансова підтримка закладів 400.0
450.0
500.0
550.0
1383.732
фізичної культури і спорту
2.
Фінансова
підтримка 50.0
60.0
60.0
70.0
59.0
громадських
організацій
фізкультурно-спортивного
спрямування
3.
Фінансова
підтримка 50.0
60.0
60.0
70.0
90.0
фізкультурно-спортивних
заходів
4.
Будівництво.
Ремонт. 70.0
270.0
375.0
500.0
700.0
Реконструкція
спортивних
обєктів
Всього:
570.0
840.0
995.0
1190.0 2232.732

Голова районної ради

С. Загороднюк

