
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
чотирнадцятої сесії сьомого скликання 

 

 

28 вересня 2016 року                                                                                        № 212 

 

Про внесення змін та доповнень 

до міської цільової Програми  

розвитку баскетболу в м. Пирятин  

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. Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення восьмої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 29 березня 2016 року № 35 

„Про затвердження міської цільової Програми розвитку баскетболу в 

м.Пирятин на 2016 рік“, виклавши Програму в новій редакції (додається). 

2. Відповідальність за ефективне використання коштів, виділених на 

виконання заходів міської цільової Програми розвитку баскетболу в м. Пирятин 

на 2016 рік, покласти на одержувача бюджетних  коштів – ГО ФСК 

„Оранжевий м’яч“ (Богатинський О.Я.). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому Шикеринця І.С. та на голову постійної 

комісії міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, 

охорони здоров’я та соціального захисту Горбачова О.В. 

 

Міський голова                                                                          О.РЯБОКОНЬ                   

 



Додаток 

до рішення чотирнадцятої сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

                28 вересня 2016 року № 212 

 

       

      ПРОГРАМА                                     

   РОЗВИТКУ    

БАСКЕТБОЛУ 

           в м. ПИРЯТИН 

 
                        на 2016 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

м.  ПИРЯТИН 
 

 

 



П А С П О Р Т 

міської програми розвитку баскетболу                                                  

на 2016 рік 

 
1. Ініціатор розроблення 

Програми 
 

Громадська організація фізкультурно-

спортивний клуб „Оранжевий м’яч“  

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

міської ради про 

розроблення Програми 
 

Розпорядження  міського  голови  від 18 

березня 2016 року № 26                          № 

3. Розробник  Програми 
 

Громадська організація фізкультурно-

спортивний клуб „Оранжевий м’яч“. 

4. Співрозробник Програми 
 

 

5. Відповідальний виконавець 

Програми 
 

Громадська організація фізкультурно-

спортивний клуб „Оранжевий м’яч“. 

6. Учасник Програми 
 

Мешканці Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

7. Термін реалізації Програми 
 

2016 рік 

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 : 
 

22600,00 

9.1. коштів міського бюджету 
 

22600,00 

 Коштів інших джерел  
  

 



1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована 

Програма 
Підставою для розроблення Програми є Указ Президента України від 

21.07.2008  № 640/2008 „Про пріоритети розвитку фізичної культури і спорту в 

Україні“, стаття 32 Закону України „Про місцеве самоврядування“, План 

соціально-економічного розвитку Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2016 рік, Програма розвитку пріоритетних видів 

спорту в районі. 

В місті накопичений певний досвід по розвитку баскетболу серед молоді 

та дорослого населення. Так, зокрема, тільки в минулому році команди 

баскетболістів різних вікових груп шість разів ставали призерами чемпіонатів 

області. Двоє вихованців пирятинського баскетболу були представленні у 

збірних командах області.  

Збільшилось число осіб, які займаються баскетболом, що сприяє 

популяризації фізичної культури і спорту серед широких верств населення та 

пропаганді здорового способу життя.  

Завдяки міській Програмі 2015 року вдалося покращити матеріально-

спортивну базу (інвентар, форма). 

Разом з тим однією з проблем, що впливає на стан фізкультурно-

спортивної роботи,  є недостатній рівень фінансування галузі „Фізична 

культура і спорт“ стосовно зміцнення матеріально-спортивної бази, 

забезпечення виконання календарного плану спортивно-масових заходів в 

контексті проведення регіональних змагань та участі в змаганнях вищого рівня.  

        

2. Мета Програми 
Головною метою Програми є збільшення числа громадян, які займаються 

фізичною культурою і спортом і, зокрема, баскетболом, залучення до занять 

фізичною культурою і спортом широкого загалу населення різних вікових груп 

шляхом розширення та зміцнення матеріально-спортивної бази, удосконалення 

системи організації проведення регіональних заходів, підвищення спортивної 

майстерності з метою досягнення високих спортивних результатів в обласних 

та всеукраїнських змаганнях.     

 

3.  Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 

обсягів  та джерел фінансування 
Одним із способів вирішення вищезазначених проблем є використання  

програмно – цільового методу залучення бюджетних коштів для: 

1) розвитку дитячо – юнацького, любительського та ветеранського 

баскетболу; 

2) зміцнення та розширення матеріально – технічної бази; 

3) підвищення рівня спортивної майстерності баскетболістів.  
 

 

 

 

 



  

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 : 

22600,00 - - - - 22600,00 

міський 

бюджет 

 

22600,00 - - - - 22600,00 

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 

баскетболу 

Проведення багатотурових змагань 

серед юнаків, дівчат, любителів та 

ветеранів баскетболу. 

2 

Зміцнення та розширення 

матеріально – технічної бази для 

занять баскетболом   

Придбання спортивного інвентарю, 

форми для учасників змагань. 

3 

 

Підвищення рівня спортивної 

майстерності баскетболістів 

Участь в чемпіонатах, кубках, 

турнірах обласного та 

всеукраїнського рівня  серед юнаків, 

дівчат,  дорослих та ветеранів. 
                                                                                                       

6. Напрямки діяльності та заходи міської цільової Програми    

                                                                                                                                                                

№
з

/

п 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетність 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконан-
ня заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-
вання 

Орієнтовн

і обсяги 

фінансув  
(вартість), 

грн. 

 
 

Очікуваний результат 

 
 

 

 

1 

Розвиток 

дитячо-

юнацького, 
дівчачого 

любительського 

та ветеранського 
баскетболу 

Традиційний 

баскетбольний 
фестиваль 

„Оранжевий м’яч - 

2016“ 

Березень  

2016 р. 

ГО ФСК 
„Оранжевий 

м’яч“ 

Міський 

бюджет 
1500,00 

Збільшення кількості осіб, що 

займаються  

баскетболом  в районі на 5%. 
Покращення організації  дозвілля 

широких верств населення району. 

 
 



 
 

 

Змагання на Кубок 

місцевогосамовря-

дування під девізом 
„Спорт для всіх -  у 

кожному дворі“    

до Дня міста  

Серпень-

вересень 

2016р. 

ГО ФСК 

„Оранжевий 

м’яч“ 

Міський 
бюджет 

 
 

 

  

Кубок Г.О. ФСК  

„Оранжевий м’яч“ 

серед чоловічих 
команд 

Листопад 

2016 р. 

ГО ФСК 
„Оранжевий 

м’яч“ 

Міський 

бюджет 
2000,00  

 Разом     3500,00  

2 

Зміцнення та 

розширення  
матеріально-

технічної бази 

баскетболу 

Придбання 
спортивного 

інвентаря та форми 

березень  

2016 р. 

ГО ФСК 
„Оранжевий 

м’яч“ 

Міський 

бюджет 
2200,00 

Створення необхідних умов для занять  

баскетболом 

 Разом     2200,00  

3 
Підвищення 
рівня спортивної 

майстерності 

Участь в Чемпіонаті 
області:  

- БК «Пирятини», 

юнаки U-16  
м. Полтава. 

 

-БК «Пирятин», 
дівчата , U-15  

 м. Полтава 

 
-БК «Пирятин», 

дівчата  U-14, 

м. Полтава 
 

-БК «Пирятин». 
юнаки, U-14, 

м. Лубни 

 
-БК «Пирятин» 

юнаки U-12 

 
-Чемпіонат області 

серед жіночих 

команд 

Березень

2016 р. 

 
 

 

Березень  
2016 р 

 

 
Березень  

2016 р. 

 
 

Квітень  
2016 р. 

 

 
Жовтень 

 

 
Грудень  

2016 р. 

 

ГО ФСК 

„Оранжевий 
м’яч“ 

 

 

Міський 

бюджет 

 

 
Міський 

бюджет 

 
 

Міський 

бюджет 
 

 

 
Міський 

бюджет 
 

 

Міський 
бюджет 

 

 
Міський 

бюджет 

 
 

3500,00 

 
 

 

3500,00 
 

 

 
3500,00 

 

 
 

 
2300,00 

 

 
 

1300,00 

 
 

 

2800,00 

Чемпіонати області серед юнаків, 

дівчат та дорослих  - 2-5 місце 

 Разом     16900,00  

 Всього     22600,00  

             

 

7 . Координація та контроль за ходом виконання 

Програми 
Виконання Програми покладається на Громадську організацію ФСК 

„Оранжевий м’яч“, контроль за цільовим та ефективним використанням коштів 

покладається на заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради Шикеринця І.С. та постійну комісію міської ради з питань освіти, 

культури, молоді, фізичної культури, охорони здоров’я та соціального захисту 

(Горбачов О.В.). 

 

 

Голова правління ГО ФСК  

„Оранжевий м’яч“                                                                   О.Я. Богатинський   


