
 

ПАСПОРТ 

Програми підтримки розвитку пріоритетних та наймасовіших видів 

спорту (футболу, волейболу, легкої атлетики та карате) 

в Сокальському районі на 2018 рік 
 

1. Ініціатор розроблення програми - Відділ молоді та спорту Сокальської 

РДА. 

2. Дата, номер документа про затвердження програми - рішення сесії   

    Сокальської районної ради № 455 від 22 грудня 2017 року 

3. Розробник програми - Відділ молоді та спорту Сокальської РДА 

4. Співрозробники програми - федерація «Карате – до Шотокан Червоноград 

-     Сокаль»,    волейбольний клуб «Сокіл - Сокаль», ДЮСШ  «Буг»,  

ДЮСШ    «Соколяни» 

5. Відповідальний виконавець програми - Відділ молоді та спорту 

Сокальської   РДА, федерація «Карате – до Шотокан»,  волейбольний  клуб 

«Сокіл -  Сокаль»,  ДЮСШ «Буг»,  ДЮСШ «Соколяни». 

6. Учасники програми -  Відділ молоді та спорту Сокальської РДА, 

федерація   «Карате –до Шотокан Червоноград - Сокаль», волейбольний  

клуб «Сокіл -    Сокаль»,  ДЮСШ   «Буг», ДЮСШ «Соколяни» 

7. Термін реалізації програми -   січень – грудень 2018 року 

7.1. Етапи виконання програми  (для довгострокових програм)  __________ 

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації  

    програми, тис. грн., всього,                   210, 560  

у тому числі: 

 8.1. коштів районного бюджету           210, 560 тис.грн 

 8.2. коштів інших джерел  (вказати)  _____________________________ 

 

 

Начальник  відділу  

молоді та спорту    Сокальської  РДА                                  М.В.Копейка 

 

 

Відповідальні виконавці Програми: 

 

Начальник  відділу  

молоді та спорту    Сокальської  РДА                                          М.В.Копейка 

 
Президент федерації «Карате – до Шотокан 
Червоноград - Сокаль»                                                                   А.Я. Горбань  
 
 
Волейбольний клуб «Сокіл - Сокаль»                                         С.В. Пащенко 
 
Дитячо – юнацька спортивна школа «Буг»                      В.М. Сидор   
 
Дитячо – юнацька            спортивна  
школа «Соколяни»                                                                         Р.М. Плетінка   



Додаток 1 до Програми 

підтримки розвитку пріоритетних та наймасовіших видів спорту  

(волейболу, футболу, легкої атлетики та карате) 

в Сокальському районі на 2018рік  

 

Ресурсне забезпечення районної(бюджетної)  

 

Програми підтримки розвитку пріоритетних та наймасовіших видів спорту (волейболу, футболу, легкої атлетики 

та карате) в Сокальському районі на 2018рік 

 
тис. грн 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання Програми 
2018 рік 

Усього витрат на виконання 
Програми 

Усього, 210,56 210,56 

у тому числі   

обласний бюджет   
районні, міські  (міст обласного 
підпорядкування)  бюджети 

210,56 210,56 

бюджети сіл, селищ, міст районного 
підпорядкування* 

  

кошти небюджетних джерел   

 

 

 

 Заступник голови районної ради                                                     Василь   Бойко 

 

 

 

 

 



Додаток 2 до Програми 

підтримки розвитку пріоритетних та наймасовіших видів спорту  

(волейболу, футболу, легкої атлетики та карате) 

                                                                             в Сокальському районі на 2018рік 

 

Перелік завдань, заходів та показників районної  

 

Програми підтримки розвитку пріоритетних та наймасовіших видів спорту  (волейболу, футболу, легкої атлетики 

та карате) в Сокальському районі на 2018 рік  

 
2018  

№ 

з/

п 

Назва завдання  
Перелік заходів 

завдання  

Показники виконання заходу, 

один. виміру  

Виконавець 

заходу, 

показника 

Фінансування  Очікува 

ний 

результат 
рок

и 

обсяги, 

тис. грн 

1 

 

 

 

 

       

Створити в районі всі 

умови для подальшого 

розвитку  волейболу, 

футболу, легкої атлетики 

та карате. 

Залучити до занять  

фізичною культурою і 

спортом  дітей, підлітків, 

молодь та доросле 

населення. 

1. Фінансова 

підтримка 

юнацької 

команди ДЮСШ 

«Соколяни» 

щодо участі в 

чемпіонаті 

України з 

волейболу. 

 

Показник затрат –  обсяг видатків на 

участь в чемпіонаті України – в межах 

бюджетних призначень 

Показник продукту – кількість задіяних 

осіб - 12 

Показник ефективності -  2 тури, 

Показник якості – (у відношенні до 

кількості учнів відділення волейболу в 

ДЮСШ) – 7,23% 

 ДЮСШ 

«Соколяни»   

2018 

 

 

30,0  

 

 

Увійти в 

фінал 

чемпіонату 

України 



Забезпечити якісне 

проведення змагань 

районного, обласного, 

Всеукраїнського  та 

міжнародного рівнів. 

Підняти рівень  

тренувального процесу, 

залучити для цього 

провідних фахівців. 

 

2. Фінансова 

підтримка 

юнацької 

команди ДЮСШ 

«Буг» щодо участі 

в дитячо – 

юнацькій 

футбольній лізі 

Львівщини  

Показник затрат –  обсяг видатків на 

участь в дитячо – юнацькій футбольній лізі 

Львівщини – в межах бюджетних 

призначень 

Показник продукту – кількість задіяних 

осіб – 20  

Показник ефективності -  14 ігор (7 на 

виїзді) 

Показник якості – (у відношенні до 

кількості учнів відділення футболу в 

ДЮСШ) – 6,03% 

ДЮСШ 

«Буг» 

2018 30,0 Увійти в 

п’ятірку 

кращих 

команд 

3. Фінансова 

підтримка дівочої 

команди ДЮСШ 

«Буг» щодо участі 

в чемпіонаті 

України з 

футболу. 

Показник затрат –  обсяг видатків на 

підготовку та участь в чемпіонаті України – 

в межах бюджетних призначень 

Показник продукту – кількість задіяних 

осіб - 16 

Показник ефективності -  4 ігор (4 на 

виїзді) 

Показник якості –(у відношенні до 

кількості учнів відділення футболу (дівчата) 

в ДЮСШ) – 100 % 

ДЮСШ 

«Буг» 

2018 10,0 Увійти в 

п’ятірку 

кращих 

команд 

4. Фінансова 

підтримка ВК 

«Сокіл - Сокаль» 

щодо участі в 

обласних, 

Всеукраїнських та 

міжнародних 

змаганнях з 

класичного та  

пляжного 

волейболу. 

 

Показник затрат –  обсяг видатків на 

участь в обласних, Всеукраїнських та 

міжнародних змаганнях з класичного та  

пляжного волейболу – в межах бюджетних 

призначень 

Показник продукту – кількість задіяних 

осіб – 15 

Показник ефективності -  10 турів, 

навчально – тренувальні збори – 20 днів, 

участь у міжнародних турнірах – 2 турніри  

Показник якості – (у відношенні до 

кількості членів клубу) – 83,3% 

ВК «Сокіл – 

Сокаль» 

2018 125,56  І – ІІІ місце 



5. Фінансова 

підтримка збірної 

команди району 

щодо участі в 

чемпіонаті 

України з легкої 

атлетики. 

 

Показник затрат –  обсяг видатків на  

участь в чемпіонаті України – в межах 

бюджетних призначень 

Показник продукту – кількість задіяних 

осіб - 6  

Показник ефективності -  3 виїзди 

Показник якості – (у відношенні до 

кількості учнів відділення легкої атлетики в 

ДЮСШ) – 5,34% 

ДЮСШ 

«Соколяни» 

2018 5,0 Попасти в 

десятку 

кращих 

 6. Фінансова 

підтримка збірної 

команди району 

щодо участі в 

обласних, 

Всеукраїнських та 

міжнародних 

змаганнях з 

карате. 

 

Показник затрат –  обсяг видатків на  

участь в обласних, Всеукраїнських та 

міжнародних змаганнях – в межах 

бюджетних призначень 

Показник продукту – кількість задіяних 

осіб - 13  

Показник ефективності -  7 виїзди 

Показник якості – (у відношенні до 

кількості членів федерації) – 43,3 % 

Федерація 

«Карате – до 

Шотокан» 

2018 10,0 Попасти в 

десятку 

кращих 

Разом у 2018 році 210,56  

Усього на Програму 210,56  

 

 

 
 

                      Заступник голови районної ради                                                     Василь   Бойко 

 


