
 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
ХV сесії міської ради VІІI скликання 

 

01 жовтня 2021 року № 7 

м. Шепетівка 

 

Про затвердження Програми  

розвитку фізичної культури і спорту  

в закладах загальної середньої освіти 

Шепетівської міської територіальної 

громади на 2022- 2026 роки 

 

 

З метою підвищення рівня фізичної культури і спорту у навчальних закладах 

Шепетівської міської територіальної громади , поліпшення організаційного, нормативно-

правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, 

медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури та спорту, приведення 

стану спортивних об’єктів у відповідність із сучасними стандартами, відповідно статті 32 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму розвитку фізичної культури і спорту в закладах загальної 

середньої освіти Шепетівської міської територіальної громади на 2022- 2026 роки 

(додається). 

2. Фінансовому управлінню при формуванні бюджету міської територіальної громади 

передбачити кошти на Програму розвитку фізичної культури і спорту в закладах загальної 

середньої освіти Шепетівської міської територіальної громади на 2022- 2026 роки, в 

межах фінансового ресурсу. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Безкоровайну Г.Г., начальника управління освіти 

Тихончук Л.І. та постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, освіти, культури, молодіжної політики та спорту  (голова комісії Собчук Н.М.).  

 

 

 

Міський голова                              Віталій БУЗИЛЬ 
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рішенням ХV сесії міської ради 
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ПРОГРАМА 

розвитку фізичної культури і спорту  

в закладах загальної середньої освіти  

Шепетівської міської територіальної громади  

на 2022-2026 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Паспорт  

програми розвитку фізичної культури і спорту в закладах загальної середньої 
освіти Шепетівської міської територіальної громади  

на 2022-2026 роки 
 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Управління освіти Шепетівської міської ради, 

КУ «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Шепетівської міської 

ради» 

2. Закон України, нормативно-

правові акти або інший 

розпорядчий документ 

відповідно до якого 

розробляється програма 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт»,  

постанова Верховної Ради України від 19 

жовтня 2016 року № 1695-VІІІ «Про 

забезпечення сталого розвитку сфери фізичної 

культури і спорту в Україні в умовах 

децентралізації влади», постанова Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Стратегії 

розвитку фізичної культури і спорту на період 

до 2028 року», наказ МОЗ України від 

25.09.2020 № 2205 "Про затвердження 

Санітарного регламенту для закладів загальної 

середньої освіти" 

3. Розробник програми Управління освіти Шепетівської міської ради, 

КУ «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Шепетівської міської 

ради» 

4. Співрозробники програми Депутати, відділ у справах сім”ї молоді та 

спорту Шепетівської міської ради 

5. Відповідальний виконавець 

програми 

Управління освіти Шепетівської міської ради,   

КУ «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Шепетівської міської 

ради» 

6. Учасники програми 

 

Виконавчий комітет Шепетівської міської ради, 

управління освіти Шепетівської міської ради, 

КУ «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Шепетівської міської 

ради» освітні заклади Шепетівської міської 

територіальної громади 

7. Термін реалізації програми 2022-2026 роки 

8. Обсяги та джерела фінансування 

Джерела фінансування Обсяг фі-

нансування 

У тому числі за роками, тис.грн. 

2022 2023 2024 2025 2026 

Бюджет  

Шепетівської МТГ 

14921,0 2500,0   2800,0   3000,0 3200,0 3421,0 

Залучені кошти з інших 

джерел, не заборонених 

законодавством 

      

 
 
 
 



Вступ 
 

Програма розвитку фізичної культури і спорту в закладах загальної середньої освіти 

Шепетівської міської територіальної громади на 2022-2026 роки розроблена відповідно до  

Закону України «Про освіту», Закон України «Про фізичну культуру і спорт», 

Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року 

«Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація», схваленої Указом 

Президента України від 09.02.2016 року № 42/2016, постанови ВРУ від 19.10.2016 року 

«Про забезпечення сталого розвитку сфери фізичної культури і спорту  в Україні в умовах 

децентралізації влади», Концепції національно-патріотичного виховання на 2020-2025 

роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 №932, 

постанова Верховної Ради України від 19 жовтня 2016 року № 1695-VІІІ «Про 

забезпечення сталого розвитку сфери фізичної культури і спорту в Україні в умовах 

децентралізації влади», Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної 

культури і спорту на період 2024 року, затвердженої постановою  КМУ від 01.03.2017 

№115, постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Стратегії розвитку 

фізичної культури і спорту на період до 2028 року», наказу МОЗ України від 25.09.2020 № 

2205 "Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої 

освіти"інших нормативно-правових актів з метою вдосконалення т а модернізації форм 

мотивації й залучення учнів до регулярних занять фізичною культурою і спортом. 

Підставою для розроблення Програми є необхідність реформування підходів розвитку 

фізичної культури і спорту в закладах загальної середньої освіти Шепетівської міської 

територіальної громади. 

Основними видами фізичного виховання в закладах освіти є уроки фізичної культури, 

що спрямовані на розвиток здоров'язбережувальної компетентності, стійкої мотивації 

здобувачів освіти до занять фізичною культурою і спортом, та інші види заняття з 

фізичного виховання та спортивної підготовки, які спрямовані на підвищення рівня 

рухової активності, удосконалення життєво необхідних умінь та навичок, вмінь 

використовувати їх у навчальній та повсякденній діяльності, розширення функціональних 

можливостей організму учнів шляхом цілеспрямованого розвитку природних здібностей, 

основних фізичних якостей, залучення до фізкультурно-оздоровчої діяльності. 

Фізичне виховання в закладах освіти сприяє збереженню і зміцненню здоров'я; 

забезпечує організацію змістовного дозвілля учнівської молоді, збільшення кількості та 

якості рухової активності, можливість виступів у всеукраїнських та міжнародних 

фізкультурно-оздоровчих заходах серед учнів та інших видах рухової активності 

популярних серед молоді. 

Спортивна підготовка в закладах освіти сприяє вихованню фізичних, морально-

вольових та інтелектуальних здібностей учнів; забезпечує вдосконалення спортивної 

майстерності учнів, можливість виступів у всеукраїнських та міжнародних змаганнях 

серед учнів з видів спорту; спілкування учнів з однолітками в Україні та за її межами; 

надає можливості для самореалізації та особистісного зростання для учнів всіх закладів 

освіти. 

Програма визначає концептуально головну мету й завдання розвитку фізичної 

культури і спорту на період 2022 – 2026 років, конкретизує шляхи, механізми, терміни та 

перелік основних заходів з реалізації стратегічних завдань, прогнозовані обсяги 

фінансового забезпечення її виконання.  

 

1. Характеристика стану фізичної культури і спорту в закладах загальної 
середньої освіти Шепетівської міської територіальної громади 
 

Реалізація державної політики протягом останніх років обумовила певні позитивні 

зміни у сфері фізичної культури та спорту в освітніх закладах Шепетівської міської 

територіальної громади. 



Збережена та збільшена матеріально спортивна база для занять фізичною 

культурою і спортом: 10 спортивних залів, 13 спортивних майданчиків з нестандартним 

тренажерним обладнанням, 8 футбольних полів, 15 інших спортивних майданчиків, два з 

яких із синтетичним покриттям. 

Проте досягнутий рівень розвитку фізичної культури і спорту серед здобувачів 

освіти не забезпечує оптимальної рухової активності кожного мешканця впродовж усього 

життя, поліпшення стану здоров’я, профілактики захворювань та фізичної реабілітації. 

Особливе занепокоєння викликає погіршення здоров’я дітей та підлітків. Як і раніше, 

значна кількість дітей має суттєві відхилення у фізичному розвитку та стані здоров’я. У 

молодого покоління різко прогресують хронічні ревматичні хвороби, хвороби серця, 

гіпертонія, неврози, сколіози, ожиріння тощо. Ситуацію зі станом здоров’я населення в 

громаді можна визнати такою, що потребує суттєвої корекції. 

Відповідно до протокольного доручення VII сесії Шепетівської міської ради від 

26.03.2021 року №01-30/1070 управлінням освіти Шепетівської міської ради проведено 

обстеження спортивних об’єктів у закладах загальної середньої освіти (майданчиків, 

спортивних залів, наявного обладнання та інвентарю) щодо придатності до використання. 

За результатами роботи комісії складений відповідний акт обстеження від 24 червня 2021 

року, де встановлено основні причини виникнення проблем у сфері фізичної культури і 

спорту. 

 

2.Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма 
 

Пріоритетом реалізації державної політики є впровадження в Україні європейських 

стандартів життя. Спосіб життя населення Шепетівської територіальної громади та стан 

сфери фізичної культури і спорту є суттєвим викликом для молодого покоління на 

сучасному етапі її розвитку, що характеризується певними чинниками, основними серед 

яких є: 

- невідповідність спортивних залів, спортмайданчиків, їх обладнання державним 

санітарним правилам і нормам обладнання згідно з Санітарним регламентом, 

затвердженим наказом МОЗ України від 25.09.2020 № 2205; 

-   відсутність фінансування для осучаснення спортивних залів, майданчиків; 

- фандрейзинг як умова функціонування сучасних спортивних залів, майданчиків у 

закладах загальної середньої освіти; 

- забезпечення якісної роботи в закладах освіти  спортивних гуртків, секцій, клубів 

у сучасних модернізованих умовах; 

- обмежена рухова активність, нераціональне та незбалансоване харчування, 

фактори соціальної поведінки в суспільстві; 

- низький рівень ресурсного забезпечення дитячо-юнацького та резервного спорту; 

- відсутність спортивної інфраструктури, здатної задовольнити потреби учнів у 

щоденній руховій активності відповідно до фізіологічних потреб, у тому числі осіб з 

обмеженими фізичними можливостями. 

 

3. Визначення мети програми 
 

Метою програми є визначення пріоритетних напрямків діяльності та розроблення 

механізмів для: 

- створення умов до оздоровчої рухової активності та популяризація здорового 

способу життя; 

- забезпечення доступності спорту для учнівської молоді закладів освіти громади; 

- формування ціннісного ставлення до власного фізичного здоров'я, спортивних і 

духовних досягнень, гуманістичних цінностей і патріотичних почуттів; 

- формування позитивного іміджу закладів освіти в співтоваристві Шепетівської 

міської територіальної громади. 



- приведення стану спортивних об’єктів закладів освіти у відповідність із 

сучасними стандартами, що надасть змогу забезпечити на спортивних спорудах 

максимальний обсяг рухової активності здобувачів освіти, шляхом проведення 

капітальних, поточних ремонтів; 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел  
фінансування; строки та етапи виконання програми 

 

Протягом 2022-2026 років здійснити комплекс заходів, спрямованих на створення 

умов: 

- для підвищення рівня фізичної культури і спорту в освітніх закладах Шепетівської 

міської територіальної громади; 

- з підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту; 

- для забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту; 

- поліпшення організаційного, матеріально-технічного, фінансового, забезпечення 

спортивних споруд освітніх закладів; 

- створення програм фінансування фізичного виховання та спортивної підготовки 

здобувачів освіти за рахунок місцевого бюджету (за наявності коштів) інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

Термін дії програми: до 2026 року включно. 

 
Ресурсне забезпечення програми (тис. грн.) 

Джерела 

фінансування 

Усього витрат 

на виконання 

програми, 

тис.грн 

Етапи виконання програми (роки) 

2022 2023 2024 2025 2026 

Бюджет 

Шепетівської міської 

територіальної 

громади 

14921,0 2500,0  2800,0   3000,0 3200,0 3421,0 

Залучені кошти з 

інших джерел, не 

заборонених 

законодавством 

      

 
5.Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 

 

Виконання програми дасть можливість: 

- модернізувати в закладах освіти системи фізичного виховання, органічне 

поєднання її з іншими компонентами здорового способу життя (оновлення матеріально-

технічної бази спортивних залів, роздягальнь, душових, зовнішніх споруд майданчиків);  

- збільшити обсяг рухової активності учнівської молоді до 8-12 годин на 

тиждень(завдяки придбанню сучасного спортивного інвентарю для впровадження нових 

видів спорту (Cool Cames, свош, фістбол, регбі тощо)); 

- підвищити рівень залучення до змістовного дозвілля та відпочинку здобувачів 

освіти, насамперед молоді із щорічним збільшенням на 1-2 відсотки рівня охоплення 

населення руховою активністю; 

- забезпечення збереження передових позицій успішної участі учнів спортсменів 

громади в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях; 

- створити необхідні умови для залучення учнів Шепетівської міської 

територіальної громади до занять фізичною культурою і спортом та підвищити рівень 

забезпеченості спортивними залами, та спортивними майданчиками, які б давали 

можливість забезпечити на даних спорудах обсяг рухової активності; 



- забезпечити інклюзивне навчання та принцип інклюзивності в галузі фізичної 

культури; організацію занять з учнівською молоддю спеціальних медичних груп; 

- створити та забезпечити роботу в закладах освіти гуртків, секцій та спортивних 

клубів; 

- реалізувати комплексні заходи з посилення мотивації керівництва закладів освіти, 

спортивних федерацій та спортивних клубів до розвитку учнівського спорту; 

- модернізувати  матеріально-технічну базу для занять фізичною культурою в 

закладах освіти, провести реконструкцію існуючих спортивних споруд, забезпечити їх 

ефективне функціонування; 

- створити програму фінансування фізичного виховання та спортивної підготовки 

учнів за рахунок бюджетів різного рівня. 

- збільшення кількості дітей та молоді до гурткових занять спортивного 

спрямування від 5% до мінімум 20%, що створить умови для розвитку резервного спорту 

та ефективного поповнення складу збірних команд міста, області та України; 

Результативним показником виконання заходів даної програми є: 

- створення нової моделі мотивації учнівської молоді до занять фізичною 

культурою та спортом; 

- створення сучасної інфраструктури для розвитку фізичного виховання та 

спортивної підготовки учнівської молоді; 

- збільшення кількості залученої учнівської молоді до занять фізичною 

культурою та спортом; 

- покращення показників стану фізичної підготовленості учнівської молоді; 

- здобуття учнівською молоддю здатності і бажання дотримуватись здорового 

способу життя; 

- набуття навичок здорового способу життя як складової збереження і зміцнення 

здоров'я та успішної соціалізації; 

-  створення цілісної системи виявлення здібної учнівської молоді та  

забезпечення умов для розвитку, виступів на всеукраїнських змаганнях. 

- створення сучасної спортивної соціальної інфраструктури відповідно до  

чинних вимог. 

 
6. Напрями діяльності та заходи програми 

Напрями діяльності та заходи програми  викладені в таблицях: 

 

№ 
з/п 

Найменування 
закладу 

Потреба в коштах, тис. грн. 
Капітальний 

ремонт 
спортивних залів, 

роздягалень 

Облаштування 
зовнішніх 

споруд 
майданчиків 

Придбання 
спортивного 
інвентарю 

Усього 

1 ЗОШ №1 380,0 1176,6 92,0 1648,6 

2 СЗОШ №2 290,0 568,0 108,0 966,0 

3 Гімназія №3 240,0 500,0 65,4 805,4 

4 Гімназія №4 300,0 430,2 142,9 873,1 

5 НВК «ЗОШ-гімназія» 220,0 500,0 116,8 836,8 

6 Гімназія №6 500,0 1115,0 200,0 1815,0 

7 НВК №3 2000,0 1100,0 180,0 3280,0 

8 ЗОШ №8 380,0 1100,0 80,0 1560,0 

9 НВК№1 200,0 900,0 149,8 1249,8 

10 Гімназія №5 - 400,0 40,9 440,9 

11 Плесенська ЗОШ 320,0 504,0 81,4 905,4 

12 Пліщинська гімназія - 450,0 90,0 540,0 

 Усього: 4830,0 8743,8 1347,2 14921,0 



№ 
з/п 

Найменування 
закладу 

Кількість 
учнів 

Потреба в коштах, тис. грн. 

Всього 2022 2023 2024 2025 2026 
1 ЗОШ №1 808 1648,6 380,0 сз 40,0 ін 554,4 см 360,0 см 52,0  ін 

262,2  см 

2 СЗОШ №2 703 966,0 290,0 сз 50,0 ін 212,0 см 356,0 см 58,0  ін 

 

3 Гімназія №3 373 805,4  240,0 сз 

30,0  ін 

108,0 см 295,0 см 35,4  ін 

97,0  см 

4 Гімназія №4 386 873,1  300,0 сз 

50,0 ін 

320,2 см 110,0 см 92,9  ін 

 

5 НВК «ЗОШ-
гімназія» 

683 836,8  220,0 сз 

60,0 ін 

200,0 см 300,0 см 56,8  ін 

 

6 Гімназія №6 353 1815,0  500,0 сз 

60,0  ін 

252,0 см 409,4 см 140,0  ін 

453,6  см 

7 НВК №3 803 3280,0 1450,0 сз 500,0 сз 

80,0  ін 

500,0 см 250,0 см 100,0  ін 

400,0 см 

8 ЗОШ №8 392 1560,0 380,0 сз 80,0  ін 250,0 см 253,0 см 597,0  см 

9 НВК№1 943 1249,8  200,0 сз 200,0  см 500,0 см 149,8  ін 

200,0 см 

10 Гімназія №5 316 440,9  25,0  ін 213,4  см 186,6 см 15,9 ін 

 

11 Плесенська 
ЗОШ 

127 905,4  320,0 сз 100,0 см 80,0 см 81,4 ін 

324,0 см 

12 Пліщинська 
гімназія 

109 540,0  45,0 ін 90,0 см 100,0 см 45,0  ін 

260,0 см 

 Всього  14921,0 2500,0 2800,0 3000,0 3200,0 3421,0 

 

 

Примітка : 

сз - спортивні зали; 

см – спортивні майданчики (бігові доріжки, ями для стрибків, футбольні, баскетбольні , 

волейбольні поля); 

ін. – спортивний інвентар. 

 
7. Координація та контроль за ходом виконання програми 
 

Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюватиметься 

Шепетівською міською радою, відповідними профільними комісіями та управлінням 

освіти Шепетівської міської ради. 

 

 

 

Начальник управління освіти      Людмила ТИХОНЧУК 

 

 

Секретар міської ради      Роман ВОЗНЮК 


