ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації

від

19

грудня 2014 року

м. Тернопіль

№ 640-од

Про проект програми розвитку
олімпійського руху в
Тернопільській області
на 2015-2018 роки
Відповідно до статті 22 Закону України “Про місцеві державні
адміністрації”, з метою покращення фізкультурно-оздоровчої, спортивної
роботи та забезпечення подальшого розвитку олімпійського руху:
1. Схвалити проект програми розвитку олімпійського руху в
Тернопільській області на 2015-2018 роки (далі - проект Програми), що
додається.
2. Департаменту сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту обласної
державної адміністрації в установленому порядку подати проект Програми на
розгляд чергової сесії обласної ради відповідно до вимог регламенту обласної
ради.
3. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові голови
обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.
Виконувач обов’язків голови
обласної державної адміністрації

І.Б.КРИСАК
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Проект

СХВАЛЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
19.12.2014 № 640-од

ПРОГРАМА
розвитку олімпійського руху в Тернопільській області на 2015-2018 роки
1. Паспорт програми
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

1)
2)

Ініціатор
розроблення
програми
Дата, номер і назва
розпорядчого документа
органу виконавчої влади
про розроблення програми
Розробник програми

департамент сім’ї, молоді, фізичної культури та
спорту обласної державної адміністрації
протокол засідання робочої групи щодо розвитку
олімпійського руху під головуванням заступника
голови
обласної
державної
адміністрації
Бицюри Л.О. від 24 жовтня 2014 року
департамент сім’ї, молоді, фізичної культури та
спорту обласної державної адміністрації
Співрозробники програми Тернопільське обласне відділення Національного
олімпійського комітету України
Відповідальний
департамент сім’ї, молоді, фізичної культури та
виконавець програми
спорту обласної державної адміністрації
Учасники програми
департамент сім’ї, молоді, фізичної культури та
спорту
обласної
державної
адміністрації,
Тернопільське обласне відділення Національного
олімпійського комітету України, органи місцевого
самоврядування, обласний центр фізичного
здоров'я населення „Спорт для всіх”, обласні
фізкультурно-спортивні товариства та відомства
Термін
реалізації 2015-2018 роки
програми
Перелік
місцевих обласний бюджет
бюджетів,
які
беруть
участь
у
виконанні
програми
Загальний
обсяг
фінансових
ресурсів,
необхідних для реалізації
програми,
1648 тис. гривень
всього,
у тому числі:
коштів обласного бюджету 1305 тис. гривень
кошти інших джерел
343 тис. гривень
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2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
Олімпійський рух – громадський рух, який базується на добровільному
об’єднанні громадян та організацій з метою пропаганди ідей олімпізму,
здорового способу життя, розвитку фізичної культури та спорту.
Олімпійський рух є важливим чинником загальної культури. Виховання
людей у дусі олімпійських цінностей сприяє впровадженню культури здорового
способу життя, залученню всіх верств населення до активних занять фізичною
культурою та спортом, що, в свою чергу, забезпечує покращення здоров’я нації,
її духовне збагачення.
Стан здоров’я і спосіб життя населення Тернопільщини зокрема, та
України загалом, потребує окремої уваги держави і владних структур. Процес
депопуляції, який розпочався з 1990 року, набув характеру демографічної
кризи, в умовах якої збереження життя і здоров’я кожної людини набуває
надзвичайно важливого загальнодержавного значення.
Демографічна криза призвела до зменшення чисельності населення
України з 52,2 млн у 1992 році до 45,8 млн у 2010 році. За цей час
народжуваність зменшилась на 40%, а смертність збільшилася на 30%. Україна
програє багатьом країнам світу за тривалістю трудової і творчої активності
людей у середньому на 30 років.
Особливу тривогу викликає низький рівень залучення населення до
занять фізичною культурою і спортом. Лише кожен п’ятий школяр та кожен
десятий студент мають належний рівень рухової активності оздоровчої
спрямованості, що є одним із найнижчих показників у Європі. Більше половини
українських школярів неспроможні виконати вимогу загальноєвропейських
тестів з фізичної підготовленості “Єврофіт”.
Кожна шоста дитина народжується з відхиленням у стані здоров’я, а за
час навчання в загальноосвітніх навчальних закладах школярі втрачають
щонайменше третину свого здоров’я: погіршуються зір, слух, постава; зростає
кількість випадків невротичних розладів тощо. Відхилення у стані здоров’я
визначаються медиками майже в 90% студентів, серед яких більше половини
мають незадовільний фізичний стан.
В Україні палять 45,7 % юнаків і 35,5 % дівчат, 13,1 % молоді вживає
наркотичні засоби. Аналогічні показники і в Тернопільській області.
У дитячому та молодіжному середовищі зростає популярність
малорухомого способу життя (робота за комп’ютером, електронні ігри,
перегляд телепередач тощо). Все більше переважають пасивні форми дозвілля,
ризикована поведінка та різні форми залежності: алкоголь, наркотики,
тютюнопаління, лудоманія тощо.
Дотепер в українському суспільстві не сформовано сталих традицій та
мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту як важливого чинника
фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров’я, ведення
здорового способу життя і продовження його тривалості.
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Основні проблеми, пов’язані з кризовою ситуацією у сфері фізичної
культури і спорту характеризуються такими факторами:
- низький рівень освіти населення щодо усвідомлення цінності здоров’я та
неефективна система стимулювання населення до збереження свого здоров’я;
- недостатній рівень якості послуг для населення, що надаються засобами
фізичної культури і спорту за місцем проживання та в місцях масового
відпочинку населення, у тому числі в сільській місцевості;
- обмежена рухова активність, травматизм, поширення нікотинової,
наркотичної, алкогольної залежності, асоціальна поведінка молоді,
нераціональне та незбалансоване харчування, вживання допінгових речовин;
- слабка фізична підготовка молоді;
- низький рівень ресурсного забезпечення дитячо-юнацького та резервного
спорту;
- невідповідність баз олімпійської підготовки європейським та світовим
стандартам;
- не налагоджена скоординована робота між суб’єктами фізичної культури
і спорту, зокрема федераціями з видів спорту та фізкультурно-спортивними
організаціями;
- недосконалість організаційно-правових та економічних механізмів
державної політики у сфері фізичної культури і спорту;
- недостатнє бюджетне фінансування та неефективне залучення
позабюджетних коштів.
За таких умов пріоритетним напрямом гуманітарної політики має стати
розвиток сфери фізичної культури і спорту, що дасть можливість забезпечити
оптимальну рухову активність кожної людини впродовж усього життя,
створити умови для організації змістовного дозвілля і максимальної реалізації
здібностей людини.
Як соціальне явище олімпійський рух відображає стан суспільства.
На міжнародний імідж держави позитивно впливають досягнення
українських спортсменів на спортивній арені, які прищеплюють почуття
патріотизму та гордості за свою країну.
Найкращим прикладом для пропаганди олімпійських ідеалів, розвитку
олімпійського руху є безпосередня участь атлетів області в Олімпійських іграх.
З 1994 року, коли Україна самостійно організовувала свій виступ
командою на XVII Олімпійських іграх у м. Ліллегаммер (Норвегія),
Тернопільщина вперше була представлена на найпрестижніших змаганнях
світу. Наші земляки Тарас Дольний та Іван Максімов гідно захищали честь
держави на іграх ХVII зимової Олімпіади. З того часу тернопільські спортсмени
35 разів брали участь у зимових та літніх Олімпійських іграх. Вихованка
Тернопільської школи біатлону Олена Підгрушна стала першою Олімпійською
чемпіонкою в історії області на ХХІІ Олімпійських іграх в м.Сочі.
Проте, система підготовки спортсменів високого класу та спортивного
резерву до складу національних збірних команд потребує удосконалення,
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необхідно зробити спорт натхненням для молоді з тим, щоб вона усвідомила
його значимість у своєму житті.
У 2007 році Міжнародний Олімпійський комітет схвалив історичне
рішення про проведення літніх та зимових Юнацьких Олімпійських ігор. Наші
атлети гідно відстоювали честь України. Юні спортсмени Тернопільщини Ірина
Меркушина та Віктор Петров увійшли в п’ятірку найкращих у своїх видах
спорту, а важкоатлетка Софія Зенченко здобула бронзову нагороду
ІІ Юнацьких Олімпійських ігор. Ці результати свідчать про наявність
спортивного резерву та перспективу підготовки підростаючого покоління до
участі у чемпіонатах Європи, світу та Олімпійських іграх.
Підтримка олімпійського руху повинна спрямовуватися на реалізацію
програми розвитку олімпійського руху в регіонах, вияв повсюдної уваги до
дитячо-юнацького спорту, фізичної культури за місцем проживання, масового
відпочинку населення, у тому числі в сільській місцевості, забезпечення
функціонування системи контролю і оцінки всієї системи фізичної культури і
спорту.
Розвиток олімпійського руху в Тернопільській області цілковито
відповідає умовам часу та інтересам держави і є невід’ємною частиною руху за
здоровий спосіб життя. Адже, як зазначено в Олімпійській Хартії “Олімпізм
являє собою філософію життя, що звеличує та об’єднує в гармонійне ціле
якості тіла, волі та розуму. Поєднуючи спорт з культурою та освітою, олімпізм
намагається створити спосіб життя, який базується на радості від зусилля,
освітній цінності доброго прикладу та повазі до універсальних
фундаментальних етичних принципів”.
У результаті впровадження програми розвитку олімпійського руху в
Тернопільській області на 2011-2014 роки вдалося значно розширити сферу
діяльності Тернопільського обласного відділення Національного олімпійського
комітету України (далі – НОК України).
За підсумками виконання програми більше 70 загальноосвітніх
навчальних закладів області, відповідно до проектів НОК України
“Олімпійський куточок” та “Олімпійська книга”, вдалося забезпечити
комплектами спортивного інвентаря (м’ячі футбольні, баскетбольні,
волейбольні, тенісні та бадмінтонні ракетки тощо), а також літературою на
олімпійську тематику та іншою друкованою продукцією. Окрім того всі
навчальні заклади області отримали олімпійську літературу від НОК України.
Проведено 9 комплексних заходів НОК України, що дало можливість
залучити до спортивно-масових заходів та інших активностей щороку більше
80 тис. осіб. Зокрема, лише Олімпійський день у 2014 році об’єднав навколо
ідей олімпізму більше 10 тис. осіб, до Олімпійського уроку та тижня залучено
більше 70 тис. осіб. Щороку проводили понад 30 змагань та турнірів з різних
видів спорту, серед них Міжнародні змагання із санного спорту “Кубок Бони”,
Міжнародний турнір з вільної боротьби пам’яті О.Короля та Н.Бойка,
Всеукраїнські велоперегони пам’яті В.Ф.Філіпенка під патронатом
НОК України.
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Протягом 2011-2014 років проведено ряд навчально-тренувальних зборів
для провідних спортсменів області, кандидатів на участь у ХХІІ зимових
олімпійських іграх, ІІ юнацьких олімпійських іграх, Європейському юнацькому
олімпійському фестивалі. Так, Меркушина Анастасія здобула перемогу на
Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, Зенченко Софія посіла
ІІІ місце з важкої атлетики на ІІ юнацьких олімпійських іграх, Петров Віктор
посів ІV місце з боксу, найкращі спортсмени області були відзначенні цінними
нагородами за підсумками щорічного рейтингу.
У 2012 році у м. Тернопіль відбулась Всеукраїнська семінар-нарада
НОК України Державної служби молоді та спорту України щодо актуальних
питань розбудови галузі фізичної культури і спорту, олімпійського руху в
Україні за участю Президента НОК України Бубки С.Н., керівництва області,
провідних фахівців галузі фізичної культури і спорту України та спортивної
громадськості. Більше 100 провідних спортсменів, тренерів, працівників галузі
фізичної культури і спорту Тернопільщини взяли участь у вищезазначеному
заході, а також отримали методичну літературу (нормативно-правові, науковопрактичні напрацювання провідних науковців галузі), видану НОК України
щодо впровадження передових методів організації навчально-виховного
процесу, підвищення професійної кваліфікації фахівців спорту.
З метою покращення інформаційного забезпечення галузі фізичної
культури і спорту створено веб-сайт Тернопільського обласного відділення
НОК України, який систематично обновлюється та наповнюється інформацією,
а також сторінки у соціальних мережах.
Потребує удосконалення робота над покращенням якості проведення
вже існуючих та запровадженням нових проектів НОК України з метою
підвищення рівня задоволеності учасників. Також є необхідність у створенні
сприятливих умов для залучення дітей до занять олімпійськими видами спорту,
що в подальшому дасть змогу збільшити конкуренцію та покращення
результативності у кожному окремому олімпійському виді спорту.
Незважаючи на велику кількість проведених спортивно-масових заходів
та залученого до олімпійського руху населення, не вдалося охопити всі
найвіддаленіші куточки області. Покращення роботи в районах області дасть
можливість залучити до заходів НОК України додатково до 20 тис. осіб різних
верств населення, а також відібрати для занять у групах початкової підготовки
дитячо-юнацьких спортивних шкіл близько 5 тис. спортсменів, що збільшить у
подальшому чисельність резерву до збірних команд України з різних видів
спорту.
Проблема наповнення резерву збірних команд України з видів спорту
(члени збірної, кандидати у збірну та резерв збірної) з кожним роком стає
гострішою, адже рівень мотивації молоді до занять фізичною культурою і
спортом знижується.
На сьогоднішній день програми розвитку олімпійського руху
недостатньо фінансуються з державного бюджету, тому існує потреба у
залученні коштів з обласного бюджету.
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3. Визначення мети програми
Мета Програми полягає у створенні сприятливих умов для поширення
ідей і цінностей олімпійського руху серед населення Тернопільської області,
впровадження культури здорового способу життя, залучення всіх верств
населення до активних занять фізичною культурою та спортом, активації руху
за духовне збагачення та моральне очищення суспільства як важливої складової
покращення якості і тривалості активного життя населення та розвитку спорту
вищих досягнень, підготовки молоді до захисту Батьківщини.
Заходи Програми потребують подальшого впровадження як необхідної
умови системи стимулювання підростаючого покоління до занять
олімпійськими видами спорту та подальшого завоювання олімпійських
нагород.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та
джерела фінансування; строки та етапи виконання програми
З метою реалізації Програми необхідно продовжити роботу з
удосконалення механізму, який поєднує зусилля місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій
фізкультурно-спортивної спрямованості, інших суб’єктів сфери фізичної
культури і спорту.
Основними шляхами і засобами розв’язання проблеми є:
- пропаганда олімпійського руху із залученням засобів масової
інформації для роз’яснення проблем, пов’язаних із сферою фізичної культури і
спорту;
- інтеграція олімпійської освіти в навчально-виховний процес
загальноосвітніх навчальних закладів та поліпшення фізкультурно-оздоровчої
роботи в усіх навчальних закладах області;
- організація та проведення спортивно-масових заходів, Олімпійських
уроків, Олімпійських днів тощо, під час проведення яких залучатимуться всі
верстви населення і провідні спортсмени (олімпійці), тренери, ветерани спорту,
фахівці галузі фізичної культури і спорту;
- розроблення системи заохочення молоді до занять фізичною
культурою і спортом, особливо у навчальних закладах;
- збільшення кількості молоді, що займається фізичною культурою і
спортом;
- забезпечення інформаційної підтримки розвитку олімпійського руху;
- покращення роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, формування
системи відбору спортивного резерву.
Для фінансування Програми залучаються в установленому порядку
кошти обласного бюджету, а також кошти інших джерел фінансування, не
заборонені чинним законодавством. Фінансування витрат на виконання заходів
Програми та діяльність обласного відділення НОК України здійснюються в
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межах наявного фінансового ресурсу обласного бюджету при затвердженні та
уточненні обласного бюджету на відповідний бюджетний рік.
Ресурсне забезпечення програми розвитку олімпійського руху
в Тернопільській області на 2015 -2018 роки
(тис. грн)
Обсяги коштів, які
Усього витрат
пропонується
2015
2016
2017
2018
на виконання
залучити на виконання
рік
рік
рік
рік
програми
програми
Обсяг ресурсів, усього,
370
395
431
452
1648
у тому числі:
обласний бюджет
коштів інших джерел

300
70

315
80

340
91

350
102

1305
343

Загальний обсяг коштів для реалізації Програми становить 1648 тис.
гривень, із них у 2015 році – 370 тис. гривень, у 2016 році – 395 тис. гривень, у
2017 – 431 тис. гривень, у 2018 – 452 тис. гривень.
Термін реалізації Програми: 2015-2018 роки.
Для реалізації заходів Програми будуть залучені кошти Національного
олімпійського комітету України надані Тернопільському обласному відділенню
НОК України відповідно до програми підтримки обласних осередків
НОК України.
5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники
Основними завданнями Програми є:
- сприяння реалізації державної політики у сфері фізичної культури та
спорту;
- розроблення документів щодо регламенту взаємовідносин між
департаментом сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту обласної державної
адміністрації та Тернопільським обласним відділенням НОК України;
- покращення діяльності мережі осередків Тернопільського обласного
відділення НОК України;
- розвиток олімпійської освіти та олімпійського руху в закладах
дошкільної, загальноосвітньої, професійно-технічної та вищої освіти;
- розвиток олімпійського руху у містах та районах області, за місцем
проживання та у місцях масового відпочинку населення, поліпшення умов для
занять фізичною культурою і спортом, зокрема, серед сільського населення;
- сприяння розвитку олімпійських видів спорту в дитячо-юнацьких
спортивних школах;
- підвищення рівня спортивної майстерності вихованців дитячоюнацьких спортивних шкіл;
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- сприяння спортивним організаціям у поліпшенні матеріальнотехнічної бази для занять фізичною культурою і спортом, забезпечення
оснащення інвентарем та обладнанням провідних баз підготовки спортсменів з
олімпійських видів спорту, а також забезпечення екіпіровкою провідних
спортсменів на рівні сучасних вимог;
- допомога у відборі талановитих спортсменів до складу збірних команд
області з олімпійських видів спорту та забезпечення належних умов навчальнотренувального процесу, участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях;
- вжиття заохочувальних заходів щодо підвищення спортивних
результатів;
- робота з ветеранами фізкультурно-спортивного руху та розвиток
спорту інвалідів.
Виконання Програми здійснюватиметься за такими напрямками:
- фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота;
- нормативне забезпечення;
- фінансова підтримка;
- інформаційно-пропагандистське забезпечення.
У результаті виконання заходів Програми будуть визначені стратегічні
пріоритети розвитку олімпійського руху відповідно до напрямів державної
політики у сфері фізичної культури і спорту; створені організаційні,
нормативно-правові, матеріально-технічні та соціально-економічні умови для
комплексного вирішення поставлених завдань та переорієнтації практичної
діяльності на розв’язання пріоритетної проблеми – зміцнення здоров’я та
тривалості життя, працездатності населення засобами фізичної культури і
спорту.
Виконання заходів Програми дасть змогу:
- збільшити кількість учасників, залучених до унікальних проектів
Національного олімпійського комітету України, до 100 тис. осіб;
- залучити до проектів близько 1200 навчальних закладів області;
- провести більше 120 спортивних, масових заходів та інших активностей
протягом 2015-2018 років під патронатом Тернопільського обласного
відділення НОК України.
Виконання заходів Програми забезпечить належні умови для залучення
молоді в області до занять олімпійськими видами спорту та в подальшому
збільшить кількість
спортсменів, представників області, включених до
спортивного резерву збірних команд України з олімпійських видів спорту, до
100 осіб, покращить перспективу завоювання олімпійських медалей.
Показник ефективності Програми становить 16,48 тис. гривень на
1 спортсмена (представника області) включеного до спортивного резерву
збірних команд України з олімпійських видів спорту.

Вказати загальні результативні показники ефективності, які будуть досягнуті при виконанні програм
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6. Напрями діяльності та заходи програми

1
1.

2
Фізкультурнооздоровча та
спортивномасова робота

3
1. Проведення заходів
Національного олімпійського
комітету України на території
області, а саме: Всеукраїнського
олімпійського уроку,
Олімпійського дня,
Олімпійського тижня,
,,Do like Olimpians”,
Олімпійського літа, Олімпійської
книги та куточку,
спортивно-масового заходу серед
дітей та юнацтва ,,Олімпійське
лелеченя” та інших, згідно
календарного плану
Тернопільського обласного
відділення НОК України.
2. Організація і проведення
спортивно-масових заходів,
змагань, турнірів тощо, в тому
числі на призи заслужених
спортсменів і тренерів України та
з метою вшанування пам'яті
провідних фахівців спорту
області, спортивно-масових
заходів серед інвалідів та
ветеранів, а також інших заходів
Тернопільського обласного
відділення НОК України
відповідно до затвердженого
календарного плану.
3. Проведення щороку
навчально-тренувальних зборів
для провідних спортсменів з
олімпійських видів спорту, в
тому числі за межами України та
забезпечення їх участі у
змаганнях

4
20152018
роки

5
департаменти сім’ї,
молоді, фізичної
культури та спорту;
освіти і науки
облдержадміністрації;
Тернопільське обласне
відділення НОК
України;
обласний центр
фізичного здоров'я
населення „Спорт для
всіх”; Тернопільський
регіональний центр з
фізичної культури і
спорту інвалідів
„Інваспорт”;
обласні фізкультурноспортивні товариства;
обласні федерації з
видів спорту

6
обласний
бюджет
кошти інших
джерел

7

8

9

Очікуваний
результат

Разом

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),
тис. грн, у тому числі:
2018 рік

Джерела
фінансування

2017 рік

Виконавці

2016 рік

Перелік заходів
програми

2015 рік

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання

Строк
виконання
заходу

№
з/п

70,5

74

82

83

10

11
309,5

30

35

40

45

150

12
збільшення кількості
учасників спортивномасових, фізкультурних
та оздоровчих заходів до
100 тис. осіб.
У 2015 році – 93 тис.
осіб;
у 2016 році – 95 тис.
осіб;
у 2017 році – 97 тис.
осіб;
у 2018 році – 100 тис.
осіб;
можливість підвищити
спортивні результати, а
також покращити шанси
на завоювання
олімпійських “ліцензій”
спортсменами області
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2.

3.

Нормативне
забезпечення

Фінансова
підтримка
обласного
відділення НОК
України

1. Організація і проведення
обласних семінарів-нарад
Тернопільського обласного
відділення НОК України

20152018
роки

департамент сім’ї,
молоді, фізичної
культури та спорту
облдержадміністрації,
Тернопільське обласне
відділення НОК
України

кошти інших
джерел

2.Визначення щорічного
рейтингу кращих спортсменів,
тренерів, спортивних організацій
в олімпійських видах спорту,
вжиття заходів щодо їх
морального та матеріального
заохочення

20152018
роки

департамент сім’ї,
молоді, фізичної
культури та спорту
облдержадміністрації,
Тернопільське обласне
відділення НОК
України, обласні
федерації з видів
спорту

Забезпечення діяльності
виконавчої дирекції обласного
відділення НОК України (оплата
праці, утримання офісного
приміщення, транспорту)

20152018
роки

Тернопільське обласне
відділення НОК
України

5

7

9

12

33

обласний
бюджет

6

9

11

12

38

обласний
бюджет

223,5

232

247

255

957,5

кошти інших
джерел

30

33

37

40

140

впровадження передових
наукових методів
організації навчальнотренувального процесу,
підвищення професійної
кваліфікації фахівців
спорту, проведення
ефективної навчальновиховної, організаційнометодичної, навчальнотренувальної та
спортивної роботи, а
також забезпечення
фахівців галузі фізичної
культури і спорту
необхідним нормативноправовими, науковопрактичними
напрацюваннями
провідних науковців
галузі;
кількість учасників
залучених до семінарнарад:
у 2015 році – 30 осіб;
у 2016 році – 50 осіб;
у 2017 році – 70 осіб;
у 2018 році – 100 осіб.
можливість щороку
урочисто відзначати
близько 15 найкращих
спортсменів та тренерів
області за вагомі
досягнення у спорті, а
також мотивувати юних
спортсменів до
підвищення спортивних
результатів; проведення
щороку урочистої
церемонії “Герої
спортивного року”
можливість
удосконалення
структури управління
олімпійським рухом,
забезпечення всебічної
підтримки і сприяння
розвитку олімпійського
руху і спорту вищих
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4.

Інформаційнопропагандистське
забезпечення

Підготовка і видання
поліграфічної та іншої
агітаційної продукції для
популяризації фізичної культури,
спорту та олімпійського руху

20152018
роки

Тернопільське обласне
відділення НОК
України

кошти інших
джерел

5

5

5

5

20

досягнень в області;
впровадження сучасних
тенденцій
розвитку
олімпійського руху в
області шляхом розробки
та
контролю
за
виконанням
маркетингових програм,
що
дасть
змогу
додатково
залучити
позабюджетні
кошти,
матеріальну
та
нематеріальну допомогу
в еквіваленті:
у 2015 році – 30 тис. грн,
у 2016 році – 50 тис. грн,
у 2017 році – 60 тис. грн,
та у 2018 році – 70 тис.
грн;
можливість координації
діяльності районних та
міських відділень НОК
України та обласних
федерацій з олімпійських
видів спорту, організації
співпраці з засобами
масової інформації та
громадськістю,
сприяння
підготовці
спортсменів до участі у
спортивних заходах на
обласному,
всеукраїнському
та
міжнародному
рівнях
тощо
збільшення
рівня
інформованості
населення області щодо
розвитку олімпійського
руху;
видання
щороку
спортивного альманаху з
досягненнями
спортсменів
Тернопільщини тиражем
150-200 примірників
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7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює
департамент сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту обласної державної
адміністрації.
Безпосередній контроль за здійсненням заходів, визначених
Програмою, та взаємне інформування покладається на департамент сім’ї,
молоді, фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації та
Тернопільське обласне відділення НОК України.
Здійснення заходів, передбачених Програмою, покладається на
виконавців, визначених у Програмі. Виконавці щороку до 10 січня подають в
департамент сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації
узагальнену інформацію про стан та результати виконання програми.
Безпосередній контроль за виконанням заходів, визначених Програмою,
та інформування департаменту економічного розвитку, інвестиційної діяльності
та міжнародного співробітництва обласної державної адміністрації про стан
виконання заходів здійснює департамент сім’ї, молоді, фізичної культури та
спорту обласної державної адміністрації щороку до 20 січня упродовж терміну
дії Програми.
Керівник апарату
обласної державної адміністрації

М.Т.ЧАШКА

