
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
восьмої сесії сьомого скликання 

(перше засідання) 
 
 

29 березня 2016 року                                                                                         № 36 
 
 
Про затвердження міської цільової Програми розвитку фізичної культури і 
спорту районної організації ВФСТ „Колос“ АПК України на 2016 рік 
 
 
      Відповідно до статті 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись наказом Міністерства 
економіки України від 04.12.2006 № 367 „Про затвердження методичних 
рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, 
моніторингу та звітності про їх виконання“, рішенням п’ятої сесії Пирятинської 
міської ради шостого скликання від 04 березня  2011 року „Про Порядок 
розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, 
моніторингу і звітності про їх виконання та включення до щорічних програм 
економічного та соціального розвитку населених пунктів Пирятинської міської 
ради“, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
       1. Затвердити міську цільову Програму розвитку фізичної культури і 
спорту районної організації ВФСТ „Колос“ АПК України на 2016 рік 
(додається). 
 2. Відповідальність за ефективне використання коштів, виділених на 
виконання заходів вищезазначеної міської цільової Програми, покласти на 
одержувача бюджетних  коштів – РО ВФСТ „Колос“ АПК України                 
(Плетінь С.М.). 
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконкому Шикеринця І.С. та на голову постійної 
комісії з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, охорони здоров’я 
та соціального захисту Горбачова О.В.  

 
 
Міський голова                                                                               О.РЯБОКОНЬ   
 



Додаток 
до рішення восьмої сесії 
Пирятинської міської  ради 
сьомого скликання 
29 березня 2016 року № 36 

 
 
 

ПРОГРАМА                             
РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 
РО ВФСТ „КОЛОС“ 

в м. ПИРЯТИН 
 

на 2016 рік 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м.  ПИРЯТИН 
 



П А С П О Р Т 

Міської програми розвитку фізичної культури і спорту 

районної організації ВФСТ «Колос» АПК України 

на 2016 рік 

 
1. Ініціатор розроблення 

програми 
 

 Пирятинська районна організація  ВФСТ  
«Колос» АПК України 

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
міської ради про 
розроблення програми 
 

Розпорядження  міського  голови  від 18 
березня 2016 року № 26                       

3. 
Розробник  програми 
 

Пирятинська районна організація  ВФСТ 
«Колос» 
АПК України 

4. 
Співрозробники  програми 
 

Пирятинська районна Федерація футболу 
Пирятинська районна Федерація волейболу 
Міський  шаховий клуб «Дебют» 

5. Відповідальний виконавець 
програми 
 

Пирятинська районна організація  ВФСТ 
«Колос» 
АПК України 

6. Учасник програми 
 

Населення  міста  Пирятина 
7. Термін реалізації програми 

 
січень – грудень 2016 року 

7.1. Етапи виконання програми 
(для довгострокових 
програм) 
 

- 

8. Перелік місцевих 
бюджетів, які беруть 
участь у виконанні 
програми (для 
комплексних програм) 
 

Міський  бюджет 

9. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
програми, всього,  
у тому числі : 
 

90000,00 

9.1. коштів міського бюджету 
 

90000,00 
 Коштів інших джерел  
  
 
 



1.Визначення проблем, 
 на розв’язання яких спрямована Програма 

 
Підставою для розроблення програми є Закон України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“,  план соціально - економічного розвитку на 2016 
рік. 

На сьогодні  стадіон є головною спортивною спорудою для занять майже 
2 тисяч школярів, студентів  та вихованців ДЮСШ. Протягом 2015 року на 
стадіоні відбулося близько 50 різноманітних заходів міського, районного, 
обласного та всеукраїнського рівнів. 

Наслідки фінансово – економічної кризи відображаються на 
психологічному здоров’ї населення. Зокрема прогресують негативні явища, 
поширюються негативні  звички, фізичне здоров’я  учнів, молоді та 
працюючого населення погіршується.  

Однією з причин, що склалася є недостатній рівень організації корисного 
та змістовного дозвілля, низький рівень охоплення населення здоровим 
способом життя, і саме на вирішення цієї проблеми спрямована дана Програма.    

Здійснення цих заходів Програми  дасть змогу створити  необхідні умови 
для  надання фізкультурно – оздоровчих та спортивних послуг  широкому 
загалу жителів  міста. 

Основною проблемою є недостатній рівень охоплення фізкультурно – 
оздоровчою  та спортивною діяльністю  різних груп  населення внаслідок 
постійного недофінансування галузі, і зокрема, стосовно забезпечення 
виконання планів на проведення спортивних заходів  та зміцнення матеріально 
– технічної бази для занять фізичною культурою і спортом.  

 
2. Мета 

 
Головною метою програми є збільшення обсягу надання фізкультурно – 

оздоровчих та спортивних послуг шляхом покращення  матеріально – 
спортивної бази   міських стадіонів: «Ювілейного» та стадіону сироробного 
заводу. Тому головною метою розробки Програми у місті Пирятин також 
визначено приведення системи розвитку фізичної культури і спорту у 
відповідність до потреб жителів міста, що має на меті забезпечення 
оздоровлення різних верств населення, підвищення рівня змагань і досягнення 
спортивних результатів. 

 
3.  Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 

обсягів  та джерел фінансування 
 

У розвинутих країнах користування спортивно – оздоровчою 
інфраструктурою здійснюється на платній основі. Цей спосіб не можливо 
використати на сучасному етапі розвитку України по причині низької 
платоспроможності населення та відсутності належної  спортивної бази. Тому 
безальтернативним способом вирішення проблеми є використання  програмно – 
цільового методу залучення бюджетних коштів для : 



1. Розвитку дитячо – юнацького, любительського та ветеранського 
футболу. 

2. Зміцненню та розширенню матеріально – технічної бази. 
3. Підвищенню рівня спортивної майстерності спортсменів та їх участі в   

Всеукраїнських, Обласних та районних міських змаганнях.   
 
 
    4. Ресурсне забезпечення міської цільової Програми 

Обсяг коштів, 
які 
пропонується 
залучити на 
виконання 
програми 

Етапи виконання програми 
Усього 

витрат на 
виконання 
програми 

І ІІ ІІІ 

2016  рік 20_____ 
рік 20____рік 20____ - 

20____р.р. 
20____ - 

20____р.р. 
Обсяг ресурсів, 
усього, 
 
у тому числі : 

90000,00 - - - - 90000,00 

міський 
бюджет 
 

90000,00 - - - - 90000,00 

кошти не 
бюджетних 
джерел 

      

 
 
 
          5. Перелік завдань і заходів на впровадження Програми: 

 
  

 З А В Д А Н Н Я 
 

 З А Х О Д И 

1 

Розвиток дитячо – юнацького, 
любительського  та  ветеранського 
футболу,волейболу,шахів та 
шашок. 

Проведення багатотурових змагань 
серед юнаків, любителів та 
ветеранів футболу, волейболу, шахів 
та шашок. 

2 

Зміцнення та розширення 
матеріально – технічної бази 
стадіонів «Ювілейного» та 
сироробного заводу. 

Ремонт та модернізація комплексу 
спортивних споруд та основних 
споруд стадіонів «Ювілейний» та 
сироробного заводу. Придбання 
спортивного інвентарю, форми для 
учасників змагань. 

3 
 

Підвищення рівня спортивної 
майстерності спортсменів. 

Участь в Чемпіонатах, Кубках, 
Першостях, турнірах та 
Всеукраїнських змаганнях серед 
юнаків, дорослих та ветеранів. 

 



 
 
 

6. Напрямки діяльності та заходи міської цільової Програми 
грн. 

№
з
/
п 

Назва напряму 
діяльності 
(пріоритетність 
завдання) 

Перелік заходів 
програми 

Строк 
виконанн
я заходу 

Виконавці 

Джерел
а 

фінансу
вання 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансуван
ня 

(вартість), 
грн. 

 
 

Очікуваний результат 
 
 
 
 

1 

Розвиток 
дитячо-
юнацького, 
любительського 
та ветеранського 
футболу 

Кубок клубу 
«Шкіряний м’яч» 

Квітень - 
грудень  
2016 р. 

Районна 
організація 

ВФСТ 
«Колос», 
ФФПР 

Міськи
й 

бюджет 
200,00 

Збільшення кількості осіб, що 
займаються  
Футболом в районі на 200 чоловік. 
Покращення організації  дозвілля 
широких верств населення  
району. 
 
 

2 
  Відкрита першість 

серед юнаків 

Липень -
серпень 
2016р. 

Районна 
організація 

ВФСТ 
«Колос», 
ФФПР 

Міськи
й 

бюджет 
400,00  

  Кубок до Дня  
перемоги 

Травень  
2016 р. 

Районна 
організація 

ВФСТ 
«Колос», 
ФФПР 

Міськи
й 

бюджет 
300,00  

  

Кубок серед 
дорослих до Дня 
фізичної культури і 
спорту 

Вересень 
2016 р. 

Районна 
організація 

ВФСТ 
«Колос», 
ФФПР 

Міськи
й 

бюджет 
200,00  

  Кубок міста по 
стрітворкауту 

Червень 
2016 р. 

Районна 
організація 

ВФСТ 
«Колос», 
ФФПР 

Міськи
й 

бюджет 
200,00  

  

Турнір з зимового 
міні-футболу на 
Кубок міського 
голови 

Листопад 
- грудень  
2016 р. 

Районна 
організація 

ВФСТ 
«Колос», 
ФФПР 

Міськи
й 

бюджет 
200,00  

  
Чемпіонат, Кубки, 
обласні турніри 
серед ветеранів. 

Травень-
листопад 

2016р. 

Районна 
організація 

ВФСТ 
«Колос», 
ФФПР 

Міськи
й 

бюджет 
1500,00  

  Кубок міста серед 
вуличних команд 

Липень 
2016р. 

Районна 
організація 

ВФСТ 
«Колос», 
ФФПР 

Міськи
й 

бюджет 
400,00  

 Разом     3400,00  

3 

Зміцнення та 
розширення  
матеріально-
технічної бази 
для занять 
фізичної 
культури та 
спорту 

Придбання 
спортивного 
інвентаря,  форми, 
наградної 
атрибутики 

Квітень  
2016 р. 

Районна 
організація 

ВФСТ 
«Колос», 

Міськи
й 

бюджет 
5000,00 Створення необхідних умов для 

занять  футболом 

  

Придбання 
спортивного 
інвентаря для  
волейболу 

Квітень  
2016 р. ВФПР 

Міськи
й 

бюджет 
3000,00 Створення необхідних умов для 

занять  волейболом 

4 

Підвищення 
рівня 
спортивної 
майстерності 

Учбово-тренувал. 
збори по підготовці 
обл. та Всеукраїн. 
змаганнях команди 
ФК «Пирятин» 
 
 

Січень -
лютий 
2016 р 

 
 
 
 
. 

Районна 
організація 

ВФСТ 
«Колос», 
ФФПР 

 
 
 
 
 

Міськи
й 

бюджет 
 
 
 
 
 
 

5000,00 
 
 
 
 
 
 
 

Чемпіонат України  ветерани  ФК 
«Пирятин»  
2 місце, Чемпіонати:  ВФСТ 
«Колос» з міні- 
футболу - 3 місце, з  фут – залу  - 2 
місце  
 
 
 
 



 
 
 
 

  

Участь команди ФК 
Пирятин /юнаки та 
дорослі / в 
Чемпіонаті 
Полтавської обл. по 
футболу по І групі 

2016р. 

Районна 
організація 

ВФСТ 
«Колос», 
ФФПР 

Міськи
й 

бюджет 
30000,00 1-3 місця в Чемпіонаті Області 

  

Участь команди ФК 
«Пирятин»  в 
Чемпіонаті ВФСТ 
«Колос» по футболу, 
кубку Полтавської 
області по футболу , 
участь команди ФК 
«Пирятин» в 
Чемпіонаті кубку 
України серед 
ветеранів 
(40р. і старші, 50р. і 
старші, 55р. і 
старші). 

Березень 
- 

листопад 
2016 р. 

Районна 
організація 

ВФСТ 
«Колос», 
ФФПР 

Міськи
й 

бюджет 

20000,00 
 

Чемпіонат Обласної Організації 
ВФСТ «Колос» -  
1-3 місце     України по вікових 
групах: 35 р. 
 і старші – 3 місце; 40 р. і  старші – 
1,2 місце.  
Чемпіонат Полтавської обл.. 3-6 
місце,   Кубок  
області півфінал. Передача 
футболістів в команди 
 вищого рангу команди  КФК 
України 1 чоловік 

  
Міжобласний турнір 
з шахів пам’яті 
Небесної сотні 

Лютий    
2016 р. 

 
МШКД 

Міськи
й 

бюджет 
500,00 1-3 місця 

  
Відкрита  Першість  
з шахів серед 
школярів 

Травень   
2016 р. 

 
МШКД 

Міськи
й 

бюджет 
300,00 Участь у змаганнях до 50 школярів 

  

Всеукраїнський 
турнір з  шахів  
«Миргород-2016»  
серед  дітей  та 
дорослих 

Червень 
2016 р. 

 
МШКД 

Міськи
й 

бюджет 
1900,00 Призові місця 

  

Обласний турнір 
пам’яті кандидата   в 
майстри спорту з 
шахів Шамфарової  
Н.С.  

Листопад 
2016 р. 

 
МШКД 

Міськи
й 

бюджет 
2000,00 Участь більше десяти команд 

  
Відкрита  Першість  
з шахів та шашок 
серед дорослих  

Листопад 
2016 р. 

 
МШКД 

Міськи
й 

бюджет 
300,00 

Залучення більш широких верст 
населення 
 заняттям шахів  та  шашок  

  

Участь команд   з 
волейболу в 
обласних та 
районних 
Чемпіонатах та 
турнірах 

Травень – 
липень 
2016 р. 

 

ВФПР 
Міськи

й 
бюджет 

3600,00 
Чемпіонат Обласної Організації 
ВФСТ «Колос» -  
1-3 місце 

 
  

 
Автотранспортні 
послуги по 
перевезенню 
спортсменів на 
змагання 

 
 

Січень – 
грудень 
2016 р. 

 
  

Районна 
організація 

ВФСТ 
«Колос», 
ФФПР 

 
 

Міськи
й 

бюджет 

 
 

15000,00 

 
 
Чемпіонат ВФСТ «Колос» по 
футболу – 1,3 місце,  
Чемпіонат України – 3 місце. 

 Всього     90000,00  

             
7 . Координація та контроль за ходом виконання Програми. 
  

Виконання Програми покладається на районну організацію ВФСТ 
«Колос», контроль за цільовим та ефективним використанням коштів 
покладається на головного розпорядника коштів, визначеного рішенням міської 
ради про бюджет та відповідну депутатську комісію. 
 
Голова РО ВФСТ «Колос»     С. М. Плетінь  

 



       Додаток № 1 
До міської цільової Програми розвитку фізичної культури та 

спорту в  
м. Пирятин на 2016 рік. 

 

Розрахунок фінансового та  матеріально – технічного забезпечення 
Програми розвитку футболу. 

 

1.  ДИТЯЧИЙ  ТА  ЮНАЦЬКИЙ  ФУТБОЛ : 
      Кубок  клубу «Шкіряний м’яч» : 
- Суддівство  ігор – 10 грн. х 11 ігор = 110 грн. 
- Нагородження – 70 грн. 
- Грамоти – 20 грн. 
Разом – 200 грн. 

Першість міста серед юнаків : 
- Суддівство ігор 20 грн. х 15 ігор = 300 грн. 
- Нагородження, кубок, грамоти – 100 грн. 
 Разом   400 грн. 

Першість міста зі стрітворкауту : 
- Суддівство ігор 20 грн. х 5 ігор = 100 грн. 
- Нагородження, кубок, грамоти  –  100 грн. 
 Разом :  200 грн. 
 

Кубок до Дня  Перемоги : 
- суддівство 20 грн. х 6 ігор = 120 грн. 
- нагородження, кубок, грамоти – 180 грн. 
Разом : 300 грн. 
Кубок  Міста серед вуличних команд : 
- суддівство 20 грн. х 15 ігор = 300 грн. 
- нагородження, кубок, грамоти – 100 грн. 
Разом : 400 грн. 

Разом по розділу 1 – 1500 грн.  
 

2. ДОРОСЛІ 
 Кубок  з міні – футболу на приз міського голови : 
- суддівство ігор – 100 грн. 
- нагородження – 100 грн. 
Разом – 200 грн. 

 Кубок до Дня фізичної культури і спорту: 
- суддівство – 100 грн. 
- нагородження – 100 грн. 
Разом – 200 грн. 

Ветеранський футбол ; волейбол: 
- Участь команди «Ветеран» в першості міста  та  обласних турнірах/ветерани 

за 40 років, за 50 років, ветерани за 55 років – 1500 грн. 
- Участь команд в обласних та районних турнірах по волейболу – 3600 грн. 
Разом по розділ у2 - 5500 грн. 
       Разом по 1  та 2 розділу - 7000 грн. 



 
3. УЧАСТЬ  КОМАНД  В  ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ОБЛАСНИХ  ТА 

МІСЬКИХ  ЗМАГАННЯХ 
            

1. Придбання спортивної форми та інвентаря, м’ячі, сітки 
і нагороджувальна  атрибутика  по Пирятинській РО 
ВФСТ «Колос»                                           

   5 000 грн 

2.  Придбання спортивної форми та інвентаря  по 
Федерації  волейболу         

   3 000 грн   

3. Всеукраїнські, обласні та міські першості та турніри 
шахового клубу «Дебют»                                                                       

   5 000 грн 

4. Участь команди ФК «Пирятин» в Чемпіонаті України 
серед ветеранів       

   6 000 грн 

5. Участь команд  ФК «Пирятин» в Чемпіонатах 
України  ВФСТ «Колос» АПК України з футболу, 
міні - футболу, фут - залу                                                     

  14 000 грн 

6. Навчально – тренувальний збір команди ФК 
«Пирятин» по підготовці до обласних та 
Всеукраїнських змагань з футболу                                            

    5 000 грн 

7. Автотранспортні послуги по перевезенню 
спортсменів                                 

   15 000 грн 

 Всього     60 000 грн 
 

 
Розрахунок  на участь юнацької  команди ФК «Пирятин»  в чемпіонаті 

Полтавської області з футболу по І групі 2016 року 
 

1. Навчально – тренувальний збір по підготовці 
юнацької команди   ФК «Пирятин» до Обласних та 
Всеукраїнських змагань з футболу             

 

    7 000 грн 

2. Участь юнацької  команди ФК « Пирятин» у  
чемпіонаті Полтавської області  з  футболу                                 

   18 000 грн   

3. Автотранспортні послуги по перевезенню юнацької 
команди  на ігри         

     5 000 грн 

 Всього     30 000 грн 

         Разом по додатку №1:                                                                    90 000 грн 
 
Голова РО ВФСТ «Колос»       С. М. Плетінь  
 
Секретар міської ради          Т.Г.Чайка 
 


