Додаток

6. Напрями діяльності та заходи програми
№
з/п

Найменування заходів

Виконавці

1

Проведення змагань,
спортивних та спортивномасових заходів,
спортивних фестивалів
тощо у населених пунктах
громади. Організація
аматорських змагань для
дітей, юнацтва, молоді та
дорослих. Придбання
необхідного обладнання
та інвентарю, інших
технічних засобів,
виготовлення сувенірної,
інформаційної продукції
тощо для проведення
заходів серед населення
громади

Управління
розвитку спорту та
фізичної культури,
Тернопільський
міський центр
фізичного здоров’я
населення,
комунальні
ДЮСШ громади,
інші організації
фізкультурноспортивного
спрямування

2

Виготовлення та
розміщення соціальної
реклами у засобах масової
інформації, у тому числі

Управління
розвитку спорту та
фізичної культури,
Тернопільський

Джерело Орієнтовний обсяг фінансування
фінансув
тис. грн.
ання
2021
2022
2023
2024

бюджет
громади

бюджет
громади

800

200

1600

200

1270

200

Очікуваний результат

1420

Залучення щороку до 15-20 тис. осіб
до змагань, занять фізичною
культурою,
спортом,
руховою
активністю.
Організація та проведення близько
200 заходів та акцій з популяризації
фізичної культури, спорту,
здорового способу життя, рухової
активності.

200

Забезпечення
поінформованості
жителів громади щодо переваг
здорового способу життя, рухової
активності,
формування

3

4

соціальних мережах,
щодо переваг здорового
способу життя, рухової
активності, формування
відповідальності за
власне здоров’я та
утвердження
національної ідеї про
соціально активну,
фізично-здорову та
духовно багату
особистість.
Модернізація та
зміцнення матеріальнотехнічної бази дитячоюнацьких спортивних
шкіл, комунальних
підприємств, установ,
організацій фізкультурноспортивної
спрямованості,
забезпечення їх
необхідним обладнанням
та інвентарем, у тому
числі офісною технікою
та іншими технічними
засобами для проведення
спортивних заходів.
Забезпечення вихованців,
спортсменів та тренерів
(тренерів-викладачів)

міський центр
фізичного здоров’я
населення,
комунальні
ДЮСШ громади,
виконавчі органи
Тернопільської
міської ради

відповідальності
та утвердження
про соціально
здорову
та
особистість.

за власне здоров’я
національної ідеї
активну, фізично
духовно
багату

Управління
розвитку спорту та
фізичної культури ,
Тернопільський
бюджет
міський центр
громади
фізичного здоров’я
населення,
комунальні
ДЮСШ громади

3000

3000

3000

3000

Значне покращення матеріальнотехнічної бази дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, забезпечення їх
необхідним
обладнанням
та
інвентарем. Оновлення матеріальнотехнічної бази та інвентарю дитячоюнацьких спортивних шкіл щороку
до 10% від наявного. Покращення
якості проведення спортивних та
масових
заходів
шляхом
використання новітнього інвентарю
тощо.

Управління
розвитку спорту та
фізичної культури,

1000

1000

1000

1000

Забезпечення
вихованців,
спортсменів, учнів (студентів) та
тренерів
(тренерів-викладачів,

бюджет
громади

закладів фізичної
культури і спорту
спортивним одягом,
спортивним спеціальним
взуттям, спортивним
інвентарем
індивідуального
користування тощо

5

6

Проведення навчальнотренувальних зборів в т.ч.
для команд спортивних
федерацій, товариств,
клубів
-

з олімпійських
видів спорту

-

з неолімпійських
видів спорту

Проведення спортивних
заходів (чемпіонатів,
першостей, турнірів,
інших змагань
міжнародного,
всеукраїнського та
місцевого рівнів
- з олімпійських
видів спорту
- з неолімпійських

комунальні
ДЮСШ громади,
федерації
(асоціації, спілки
тощо) з видів
спорту, спортивні
клуби

Управління
розвитку спорту та
фізичної культури,
комунальні
ДЮСШ громади,
федерації
(асоціації, спілки
тощо) з видів
спорту, спортивні
клуби
Управління
розвитку спорту та
фізичної культури,
комунальні
ДЮСШ громади,
федерації
(асоціації, спілки
тощо) з видів
спорту, спортивні
клуби

вчителів зі спорту) спортивним
одягом, спортивним інвентарем, у
тому
числі
індивідуального
користування.

бюджет
громади

бюджет
громади

1200

1500

1600

1700

800

1000

1100

1200

1000

1100

1200

1300

700

800

900

1000

Підвищення
рівня
готовності
спортсменів
громади,
ігрових
команд громади з олімпійських
видів спорту, та покращення шансів
на завоювання призових місць на
всеукраїнських та міжнародних
змаганнях в олімпійських видах
програм. Проведення щороку 70-90
навчально-тренувальних зборів.
Збільшення
зацікавленості
населення громади до спортивних
активностей. Проведення щороку
60-80 змагань та турнірів з видів
спорту, серед яких
етапи
чемпіонату світу з водномоторного
спорту «HYDRO GP Ternopil»,
чемпіонати світу та Європи з
веслування на байдарках та каное, з
веслування на човнах «Дракон»,

та інших видів
спорту

7

8

Проведення Універсіади
Тернопільської
територіальної громади

Участь спортсменів
громади, ігрових команд
у чемпіонатах, турнірах,
змаганнях з видів спорту
місцевого, обласного,
всеукраїнського та
міжнародного рівнів, у
тому числі чемпіонатах
України.
-

з олімпійських
видів спорту

-

з неолімпійських
видів спорту

міжнародні змагання з грекоримської боротьби «Ліга Європи»,
фінал Кубка України з футболу,
чемпіонати світу та Європи з видів
спорту та відбіркові змагання до
них тощо.
Управління
розвитку спорту та
фізичної культури,
комунальні
ДЮСШ громади,
федерації
(асоціації, спілки
тощо) з видів
спорту, спортивні
клуби
Управління
розвитку спорту та
фізичної культури
Тернопільської
міської ради,
комунальні
ДЮСШ громади,
федерації
(асоціації, спілки
тощо) з видів
спорту, спортивні
клуби

бюджет
громади

бюджет
громади

бюджет
громади

150

165

180

200

500

500

500

500

400

400

400

400

Залучення студентської молоді до
занять фізичною культурою та
спортом.
Проведення
щороку
змагань серед студентів з близько
20 видів програм (видів спорту) та
за участі біля 1000 спортсменівстудентів.

Виконання
спортсменами
спортивних розрядів та нормативів.
Виконання нормативів вихованцями
дитячо-юнацьких спортивних шкіл:
Майстер спорту України – 12
спортсменів;
кандидат у майстри спорту України
– 50 спортсменів;
І спортивний розряд і нижче –
більше 120 спортсменів.

Спортивне таборування,
забезпечення
оздоровлення та
відпочинку вихованців
комунальних дитячоюнацьких спортивних
шкіл, спортивних клубів
громади

Управління
розвитку спорту та
фізичної культури
Тернопільської
міської ради,
комунальні
ДЮСШ громади

бюджет
громади

1380

1510

1660

1820

10

Медичне забезпечення
підготовки спортсменів, у
тому числі медичний
контроль та забезпечення
медичного супроводу для
проведення спортивних
заходів та участі у
спортивних заходах

Управління
розвитку спорту та
фізичної культури
Тернопільської
міської ради,
комунальні
ДЮСШ громади,
Тернопільський
міський центр
фізичного здоров’я
населення

бюджет
громади

2100

2000

2000

2000

11

Відзначення грошовими
персональними
виплатами спортсменів, їх
тренерів, діячів фізичної
культури і спорту,
стипендії провідним

Управління
розвитку спорту та
фізичної культури
Тернопільської
міської ради,
комунальні

бюджет
громади

1400

1600

1800

2000

9

Покращення
індивідуальної
та
групової підготовки спортсменів до
подальших
навчальнотренувальних
та
змагальних
періодів. Проведення спортивновідновлювальних, відпочинкових та
інших заходів для близько 250
вихованців комунальних дитячоюнацьких
спортивних
шкіл,
спортивних клубів громади.
Проведення
обов’язкового
медичного
контролю
та
проходження
двічі
на
рік
диспансерного
обстеження
вихованцями комунальних дитячоюнацьких
спортивних
шкіл,
спортсменами громади. Придбання
медикаментів
та
необхідних
медичних засобів для проведення
спортивних заходів. Забезпечення
спортивним
страхуванням
вихованців комунальних дитячоюнацьких
спортивних
шкіл,
спортивних клубів громади.
Збільшення кількості спортсменів та
їх тренерів, яких забезпечено
стипендіями
за
спортивні
досягнення до 50 осіб. Можливість
для відзначення спортсменів та їх
тренерів за значні досягнення у

спортсменам, їх тренерам
та діячам фізичної
культури і спорту (згідно
окремих положень)

12

Проведення урочистих
заходів та імпрез до
визначальних дат та подій
у сфері фізичної культури
та спорту

13

Будівництво нових,
капітальний ремонт,
реконструкція існуючих
об’єктів спортивної
інфраструктури громади
(у тому числі
виготовлення проектнокошторисної
документації)

ДЮСШ громади

Управління
розвитку спорту та
фізичної культури
Тернопільської
міської ради,
Тернопільський
міський центр
фізичного здоров’я
населення,
комунальні
ДЮСШ громади
Управління
розвитку спорту та
фізичної культури
Тернопільської
міської ради,
виконавчі органи
Тернопільської
міської ради,
комунальні
ДЮСШ громади,

спорту. Грошові персональними
виплати та стипендії за високі
досягнення у спорті для видатних
спортсменів, які за віком припинили
спортивну кар’єру, але постійно
беруть
участь
у
проведенні
спортивних заходів та інших
активностях
у
громаді
для
популяризації фізичної культури та
спорту.

бюджет
громади

300

бюджет
227000
громади

Кошти
інших
джерел

Відзначення
фахівців
галузі
фізичної культури та спорту,
партнерів та активних мешканців
громади, громадських організацій
спортсменів тощо.

300

300

300

33490

42000

42000

240000 100000

Значне покращення спортивної
інфраструктури
громади,
доступність населення до занять
ігровими
видами
спорту
на
європейському рівні, можливість
проведення офіційних змагань з
видів спорту всеукраїнського та
міжнародного рівнів.
- Реконструкція
гідротехнічних
споруд веслувального каналу та

Комунальні
підприємства
Тернопільської
міської ради

-

-

будівництво центру веслування та
водних видів спорту «Водна арена»
в м. Тернополі.
Будівництво багатофункціонального
Палацу спорту за адресою проспект
Злуки, 3а у м. Тернополі.
Будівництво
трампліну
для
лижного
фрістайлу
по
вул.
Генерала
М.
Тарнавського в м. Тернополі,
спортивної бази з водних видів
спорту з інфраструктурою тощо,
виготовлення
проектнокошторисної документації.
Будівництво багатофункціонального
спортивного комплексу за адресою
м.Тернопіль, вул. Львівська.
Забезпечення капітального ремонту,
будівництва,
реконструкції
об’єктів, в тому числі:
капітальний
ремонт
приміщення
басейну
з
провадженням
енергоефективних
заходів КДЮСШ №1 за адресою
вул. Д. Вишневецького, 8а в м.
Тернополі;
капітальний ремонт бігових
доріжок та секторів спортивного
ядра стадіону КП «Тернопільський
міський стадіон» на проспекті
Степана Бандери, 15 у м. Тернополі;

капітальний
ремонт
із
влаштуванням системи зовнішнього
освітлення футбольних полів КЗ
«ДЮСШ «Футбольна академія
«Тернопіль» у м. Тернополі;
реконструкція спортивного
поля з облаштуванням спортивних
майданчиків та бігової доріжки за
адресою
бульвар
Дмитра
Вишневецького, 10 в м. Тернопіль;
облаштування,
реконструкція, капітальний ремонт
5 футбольних полів зі штучним
покриттям
облаштування,
реконструкція, капітальний ремонт
2 тренувальних полів та стадіону
КЗ "ДЮСШ «ФАТ»
інші об’єкти спортивної
інфраструктури громади.

14

Реконструкція,
модернізація, капітальний
ремонт стадіонів громади.
Концепція – «Доступний
стадіон»

15

Обслуговування,

Управління
розвитку спорту та
фізичної культури
Тернопільської
міської ради,
комунальні
ДЮСШ громади,
виконавчі органи
Тернопільської
міської ради
Комунальні

бюджет
громади,
кошти
інших
джерел

3000

3000

3000

3000

Розширення мережі спортивних
об’єктів громади, модернізація та
приведення
у
відповідність
інфраструктури
до
потреби
начальних програм та можливість
залучення до занять фізичною
культурою, спортом учнів шкіл та
мешканців громади.

бюджет

1000

5250

1000

1000

Покращення

та

відновлення

капітальні та поточні
ремонти, модернізація
універсальних ігрових
майданчиків, майданчиків
з вуличними
тренажерами, скейтпарків тощо

16

Капітальний ремонт,
модернізація приміщень
комунальних закладів
фізичної культури і
спорту

ДЮСШ громади,
Тернопільський
міський центр
фізичного здоров'я
населення,
управління
житловокомунального
господарства,
благоустрою та
екології

Комунальні
ДЮСШ громади,
Тернопільський
міський центр
фізичного здоров'я
населення

громади

бюджет
громади

функціоналу універсальних ігрових
майданчиків та майданчиків з
вуличними
тренажерами,
збільшення кількості осіб, які
займаються руховою активністю.

18000

6400

3000

3000

Значне покращення спортивної
інфраструктури
громади,
доступність населення до занять
спортом, можливість проведення
офіційних змагань всеукраїнського
та міжнародного рівнів.
Капітальний ремонт, модернізація
приміщень:
- Капітальний ремонт будівлі КЗ
«КДЮСШ
№2
ім.
Ю.Горайського»;
- Капітальний ремонт благоустрій
території
спортивного
комплексу по вул. Братів
Бойчуків, 4 а в Тернополі;
- Капітальний ремонт будівлі КЗ
«ДЮСШ
з
греко-римської
боротьби» за адресою бульвар
Данила Галицького, 2 а в м.
Тернополі;

-

-

17

Поповнення статутних
капіталів та фінансова
підтримка комунальних
підприємств для
забезпечення статутної
діяльності, придбання
обладнання, інвентаря,
основних засобів,
виконання робіт і послуг
тощо

Міський голова

Управління
розвитку спорту та
фізичної культури
Тернопільської
міської ради,
виконавчі органи
Тернопільської
міської ради,
Комунальні
підприємства
Тернопільської
міської ради

2700

1900

1500

Капітальний ремонт приміщення
за адресою вул. В.Стуса, 10
тощо
Реставрація фасадів з підсилення
фундаментів
та
зміцнення
мурування стін будівлі Старого
Замку 1540-1548р.р., пам’ятки
архітектури
національного
значення (ох.№634) за адресою:
вул. Замкова,12 в м.Тернополі
тощо.

1500

Забезпечення
належного
функціонування
комунального
підприємства
«Тернопільський
міський
стадіон»,
своєчасне
виконання завдань та функцій.

300

Забезпечення
належного
функціонування
комунального
підприємства «Футбольний клуб
«Тернопіль», своєчасне виконання
завдань та функцій.

бюджет
громади
300

300

300

Сергій НАДАЛ

