
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
сорок шостої сесії сьомого скликання 

 

 

21 грудня 2018 року № 385   

 

 

Про затвердження Програми розвитку лідерського руху в Пирятинській міській 

об’єднаній територіальній громаді „Творимо себе – творимо країну“  

 

 

Відповідно до статті 26 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 першого пленарного 

засідання тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 

від 28 лютого 2018 року № 90 „Про Порядок розроблення, затвердження, 

фінансування програм Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про 

їх виконання та включення до Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, враховуючи висновки 

та рекомендації постійних комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
  

1. Затвердити Програму розвитку лідерського руху в Пирятинській 

міській об’єднаній територіальній громаді „Творимо себе – творимо країну“ 

(далі – Програма), що додається.  

2. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на відділ 

освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради (Коваленко Т.В.) та відділ 

бухгалтерського обліку та звітності виконкому Пирятинської міської ради 

(Цюра І.О.).  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Андрейщук Р.А. та постійну 

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

охорони здоров’я та соціального захисту (Горбачов О.В.).  

 

 

Міський голова О. РЯБОКОНЬ 

 



 Додаток  

до рішення сорок шостої сесії 

 Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

21 грудня 2018 року № 385 

 
                                                                     

 
 

ПРОГРАМА 

розвитку лідерського руху 

в Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді 

„Творимо себе – творимо країну“ 

 
 

 
 
 
 

 

м. Пирятин 



ЗМІСТ 

 

Вступ. 

Розділ 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма. 

Розділ 2. Визначення мети Програми. 

Розділ 3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування Програми, строки та етапи виконання Програми. 

Розділ 4. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники. 

Розділ 5. Координація та контроль за ходом виконання Програми. 

 

 

Додатки:  

додаток 1. Паспорт Програми: 

додаток 2. Ресурсне забезпечення Програми; 

додаток 3. Напрями діяльності та заходи Програми; 

додаток 4. Календарний план. 

                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 



Вступ 
 

Одним із найважливіших завдань у сфері соціального захисту дітей є 

реалізація їх права на самовизначення, у сфері освіти - всебічний розвиток 

людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, 

інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, виховання відповідальних 

громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї 

діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі 

інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу нашого 

народу. 

Програма розвитку лідерського руху в Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді „Творимо себе – творимо країну“ спрямована на 

створення оптимальних умов для розвитку інтелектуального, духовного, 

фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації. 

Економічна криза, сучасний стан культури та освіти, неясність перспектив, 

значне розширення свобод громадян і неможливість для більшості людей 

скористатися ними як через економічну скруту, так і через психологічну 

неготовність, поширення бездуховності, збільшення кількості правопорушень в 

учнівському середовищі, зростання злочинності – все це не може позитивно 

впливати на становлення особистості дитини. Тому потрібно допомогти молоді 

адаптуватися, знайти своє місце у складних суспільно-політичних реаліях. 

З метою забезпечення системного підходу до вирішення питань захисту і 

збереження здоров’я дітей та учнівської молоді, становлення її як особистості, 

готової до будь-яких життєвих ситуацій, потрібно продовжити дію Програми 

розвитку лідерського руху в Пирятинській міській об’єднаній територіальній 

громаді „Творимо себе – творимо країну“ у 2019 році.  

 

Розділ 2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма  
 

Програма спрямована на розв’язання проблемних питань становлення та 

розвитку людини як особистості: 

рівень сформованості лідерських компетенцій в учнівської молоді не 

відповідає вимогам сучасності, 

потребує підвищення громадянська активність молодих громадян, рівень 

поінформованості молоді про їх права та обов’язки, реалізацію прав на охорону 

здоров'я, професійну орієнтацію, працевлаштування та відпочинок, про здоровий і 

безпечний спосіб життя тощо, 

необхідно вдосконалити роботу щодо розвитку здібностей учнів, 

підготовки їх до участі в олімпіадах різних рівнів, конкурсах, турнірах, 

конкурсі-захисті робіт учнів-членів Малої академії наук, обласній спартакіаді 

школярів тощо та забезпечити результативність участі в них.   
Найбільшим потенціалом України є молодь: покоління вільних людей, 

покоління, яке мислить, прагне, творить і готове брати на себе відповідальність. 

Тому Програма передбачає  створення сприятливих умов для всебічного 

розвитку особистості, визначає фундаментальні засади організації виховної 

роботи, її основні цілі, форми і методи.   



Розділ 2. Визначення мети Програми 

Метою Програми є всебічний розвиток людини як особистості та 

найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних 

здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації 

компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого 

суспільнго вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і 

суспільству. 

 
Розділ 3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування Програми, строки та етапи виконання Програми 

Шляхами вирішення проблеми:  

залучення до співпраці органів виконавчої влади та інших зацікавлених 

сторін (учнівське самоврядування, об’єднання громадян, фонди, підприємства, 

установи та організації, що зацікавлені у розвитку нової еліти); 

участь учнів та вихованців закладів освіти в олімпіадах різних рівнів, 

конкурсах, турнірах, конкурсі-захисті робіт учнів-членів Малої академії наук, 

обласній спартакіаді школярів тощо: 

формування моральної, художньо–естетичної, правової, трудової, 

екологічної культури дітей та молоді для створення сприятливого виховного 

середовища з урахуванням сучасних вимог, специфіки та традицій закладів 

освіти Пирятинської міської ради, їх матеріального забезпечення, науково-

методичного рівня педагогічних колективів.  

Фінансування на реалізацію Програми буде здійснюватися за рахунок 

коштів бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у 

межах бюджетних асигнувань. 

Термін дії Програми: січень – грудень 2019 року. 

 

Розділ 4. Перелік завдань і заходів Програми та результативні 

показники 

Основні завдання Програми: 

формування особистості учня (вихованця), розвиток його здібностей і 

обдарувань, наукового світогляду; 

створення умов для розвитку, саморозвитку, самовдосконалення та 

професіоналізму, високої мотивації до розвитку лідерства як основи 

конкурентоспроможності громадянина; 

 підвищення ролі учнівського самоврядування у діяльності закладу, 

громади, сприяння набуттю дітьми і молоддю громадянського досвіду на основі 

готовності до участі у процесах державотворення; 

формування духовності, моральності, загальнолюдських цінностей серед 

молодого покоління, навичок здорового способу життя, профілактика 

правопорушень і негативних соціальних явищ дітей та молоді. 

Програма сприятиме: 

створенню оптимальних умов для розвитку інтелектуального, духовного, 

фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації; 

підвищенню ролі учнівського самоврядування у діяльності закладу, 

громади, набуттю дітьми і молоддю громадянського досвіду; 



збереженню здоров’я дітей та учнівської молоді, становлення її як 

особистості, готової до будь-яких життєвих ситуацій; 

збільшенню кількості учнів, які вмотивовано займаються  фізичною 

культурою і спортом, на 5 %.; 

збільшенню кількості переможців та призерів олімпіад різних рівнів, 

конкурсів, турнірів, конкурсу-захисту робіт учнів-членів Малої академії наук, 

обласної спартакіади школярів на 5 %. 

 

Розділ 5. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Організацію виконання даної Програми буде проводити виконком 

Пирятинської міської ради спільно з відділом освіти, молоді та спорту 

Пирятинської міської ради.  

Контроль за виконанням Програми здійснюватимуть заступник міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради (Андрейщук Р.А.) та 

постійна комісія міської ради з питань освіти, молоді, культури, фізичної 

культури, охорони здоров’я та соціального захисту (Горбачов О.В.). 

Основними формами контролю за реалізацією заходів Програми є: 

звітність відділу освіти, молоді та спорту міської ради, закладів освіти 

про виконання Програми;   

залучення засобів масової інформації до висвітлення питань щодо 

реалізації Програми. 

Контроль за використанням коштів здійснюється у порядку, 

встановленому чинним законодавством. 

 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту                                                                   Т.В.Коваленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до Програми 

Паспорт 

Програми розвитку лідерського руху в Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді „Творимо себе – творимо країну“ 

1. Ініціатор розроблення програми Відділ освіти, молоді та спорту 

Пирятинської міської ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа міської ради про 

розроблення програми 

Розпорядження міського голови  від  

26.11.2018 № 195 

 

3. Розробник програми Відділ освіти, молоді та спорту 

Пирятинської міської ради 

4. Співрозробник програми Пирятинська дитячо-юнацька школа 

5. Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ освіти, молоді та спорту 

міської ради, відділ бухгалтерського 

обліку та звітності виконкому міської 

ради 

6. Учасник програми Заклади освіти 

7. Термін реалізації програми Протягом 2019 року 

7.1. Етапи виконання програми (для 

довгострокових програм) 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми (для комплексних 

програм) 

 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, у 

тому числі: 

307460 грн., з них: 

освітні заходи  - 195400 грн., 

спортивні заходи -  112060 грн. 

9.1. коштів бюджету міської ОТГ 307460 грн., з них: 

освітні заходи  - 195400 грн., 

спортивні заходи -  112060 грн. 

 Коштів інших джерел  

 
Додаток 2  

до Програми 

Ресурсне забезпечення Програми 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання програми 

Етапи виконання програми Усього витрат на 

виконання Програми, 

тисяч гривень 
І ІІ ІІІ 

2019 рік   

Обсяг ресурсів усього 

(тис. грн), у тому числі: 

307,460   307,460 

бюджет міської ОТГ 307,460   307,460 

кошти не бюджетних 

джерел 

    

 



Додаток 3  

до Програми 

 

Напрями діяльності та заходи Програми 

 
 

№ 

з/п 

Назва заходу  Місце  

проведення 

Дата 

проведен

ня 

Витрати Всього 

(грн.) кількі

сть 

днів 

кількість 

учасників 

предмети, 

матеріали, 

обладнанн

я (2210) 

інші 

послуги 

(найман

ий 

транспо

рт) 

(2240) 

добові, 

проїзд 

(2250) 

1 Участь у обласних та 

Всеукраїнських 

предметних олімпіадах 

 

м.Полтава січень-

лютий 

20 6×10     2400×10 

(проживанн

я), 

1800×10 

(проїзд) 

1080×10 

(добові) 

52800 

2 Участь у захисті науково-

дослідних робіт при 

МАН 

м.Полтава лютий  4  20   6000  12000 

(проживанн

я), 

4800 

добові  

22800 

3 Участь у міжнародній 

виставці „Сучасні заклади 

освіти - 2018“ 

м.Київ березень 1 25   2800   2800 

 І квартал     0 8800 69600 78400 

4 І етап Всеукраїнської 

дитячо-юнацької 

військово-спортивної 

патріотичної гри 

„Сокіл“ („Джура“) 

Палатки 

Гвинтівка (4шт.) 

Берці (чоловічі + жіночі) 

Туристичне 

спорядження 

м. Пирятин квітень 1 20 50000     50000 

5 ІІ (обласний) етап 

Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-

спортивної патріотичної 

гри „Сокіл“ („Джура “) 

м. Полтава квітень 4 12  10000 4700   14700 

6   ІІ обласний етап огляду-

конкурсу екологічних 

бригад, театрів, шоу 

 м. Полтава  травень   1 15  7400   3600   11000 

7 Фестиваль багатодітної 

родини 

м. Пирятин травень 1 30 2000   2000 

8 День Європи м. Пирятин травень 1 100 400   400 

 ІІ квартал     69800 8300  78100 

9 Участь в обласній 

педагогічній 

конференції 

м. Полтава серпень 1 20   3600   3600 

10 Педагогічна 

конференція 

педагогічних 

представників 

м.Пирятин серпень 1 340 6000     6000 

 ІІІ квартал      6000 3600  9600 

11 Обласний захід до 

Міжнародного дня 

інвалідів „Нам все під 

силу“ (I-II етапи) 

м. Полтава 

 

листопад 

 

1 

 

19 

 

 600  3800  4400 

12 Всеукраїнський конкурс 

„Маde in Ukraine“ 

м..Пирятин 

 

листопад  8 1500  

 

 1500 



13 Обласний конкурс для 

істориків „Ми діти твої, 

Полтавщино, вивчаємо 

віхи твої“ 

м. Полтава листопад 1 20 800 3800  4600 

14 Всеукраїнський конкурс 

„Патріотизм очима 

дітей“ 

м. Пирятин листопад   40 1000   1000 

15 Міжнародна науково-

практична конференція 

„Зарубіжні письменники 

і Україна“ 

м.Полтава листопад 1 16 600 3800  4400 

16 Обласна ялинка для 

дітей-сиріт 

м.Полтава грудень 1 30  3800   3800 

17 Всеукраїнський конкурс 

на кращу туристсько-

краєзнавчу експедицію 

учнівської молоді з 

активним способом 

пересування „Мій 

рідний край“ 

м. Полтава грудень 1 12 2000 3800  5800 

18 Екскурсія для 

малозабезпечених дітей 

„Будиночок Святого 

Миколая“ 

м. Полтава грудень 1 20  3800  3800 

 ІV квартал      6500 22800  29300 

  всього          82300 43500 69600 195400 

 

Спортивні заходи: 

 
№ зп  

Назва заходу 
Місце 

проведен-

ня 

Дата 

проведення 

К-ть 

днів 

К-ть 

учасни

ків 

Харчу-

вання, 

роміщення 

Найма-

ний 

транс-

порт 

Прид-

бання 

призів 

 

 

Проїзд 

 

Всього 

1. Зональні обласні 

змагання з 

баскетболу 

серед юнаків 

м.Пирятин  

9-

10.01.2019. 

2 125 1560    1560 

2 Зональні обласні 

змагання з 

баскетболу 

серед дівчат 

м.Пирятин  

15-

16.01.2019  

2 125 1560    1560 

3. Фінальні 

змагання 

обласної 

спартакіади з 

баскетболу 

юнаки 

м.Полтава  

22-

24.01.2019  

3 14 4200 4400   8600 

4. Фінальні 

змагання 

обласної 

спартакіади з 

баскетболу 

дівчата 

м.Полтава  

29-

31.01.2019  

3 14 4200 4400   8600 

5. Обласна 

спартакіада 

школярів з 

гандболу серед 

юнаків 

м.Зіньків  

05-

07.03.2019  

3 16 3840 3520   7360 

6. Обласна 

спартакіада 

школярів з 

футболу 

зональні 

змагання, юнаки    

м.Пирятин  

16-

17.04.2019  

2 165 1880    1880 



ЗОНИ 
7. Кубок 

начальника 

відділу освіти, 

молоді та спорту  

з міні-футболу 

м.Пирятин Січень-

березень  

12 112   3400  3400 

8. Фінальні 

змагання 

обласної 

спартакіади 

школярів з 

футболу, юнаки 

м.Полтава  

14-

17.05.2019  

4 18 4320 4400   8720 

9. Обласна 

спартакіада з 4-

борства 

«Дружба» 

м.Лубни  

18-

20.04.2019  

3 10 1200 2200   3400 

10. Фінальні 

змагання 

обласної 

спартакіади 

школярів 

«Козацький 

гарт» 

м.Кремен-

чук 

 

10-

11.05.2019  

2 16 3840 4400   8240 

11. Обласна 

спартакіада 

школярів з 

легкої атлетики 

м.Лубни  

25-

27.04.2019  

3 12 1440 2200   3640 

12. Обласні 

змагання 

«Олімпійське 

лелеченя» 

м.Кремен-

чук 

25-

28.04.2019  

4 26 10920 4400   15320 

13. Обласні 

змагання 

«Старти надій» 

м.Горішні 

Плавні 

 

07-

08.05.2019  

2 16 5260 4700   9960 

14. Обласний 

легкоатлетичний 

крос серед 

школярів 

м.Пирятин  

11-

12.10.2019  

2 6 1560  2200  3760 

15. Зональні 

змагання з міні-

футболу серед 

юнаків 

м.Гребінка  

01-

03.11.2019  

3 12 1440  1500  2940 

16. Обласна 

спартакіада 

школярів з 

шахів 

м.Мирго-

род 

 

27-

30.11.2019  

4 16 3840   4800 8640 

17. Фінальні 

змагання з міні-

футболу серед 

юнаків 

м.Кобеля-

ки 

 

04-

07.12.2019  

4 12 2880  4840  7720 

18. Обласні 

змагання з 

дзюдо 

м.Мирго-

род 

 

22-

24.11.2019  

3 19 4560  2200  6760 

Усього   58500 34620 14140 4800 112060 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4  

до Програми 
 

Пирятинська  міська  рада 

вул. Соборна, 21, м. Пирятин, 

Пирятинський  район, Полтавська  область  

 
Код відомчої класифікації __02___________________________________ 

Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету___0211162  

Код КЕКВ  ____2210, 2240, 2250 _______________________________________      

 
№

  

Показники Правова 

підстава 

Відповідальний 

за проведення 

заходу 

(організація, 

управління, 

відділ, особа) 

Затверджено  

на 2019 рік 

В тому числі по місяцях, тис. грн. 

Всього,  

тис. грн. 

В т.ч. за 

рахунок 

загального 

фонду 

бюджету 

С
іч

ен
ь 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь
 

К
в
іт

ен
ь 

Т
р

ав
ен

ь
 

Ч
ер

в
ен

ь 

Л
и

п
ен

ь 

С
ер

п
ен

ь
 

В
ер

ес
ен

ь
 

Ж
о

в
те

н
ь 

Л
и

ст
о

п
ад

 

Г
р
у

д
ен

ь
 

1 Освітні 

заходи 

Рішення  

46-ої 

сесії міської 

ради  

від 21.12.2018 

№ 385 

Відділ освіти 

Пирятинської 

міської   

ради 
307,460 307,460 

7
3
,1

2
0
 

2
2
,8

0
0
 

1
3
,5

6
0
 

8
8
,9

4
0
 

4
0
,3

2
0
 

0
 

0
 

9
,6

0
0
 

0
 

3
,7

6
0
 

3
4
,2

4
0
 

2
1
,1

2
0
 

 
У разі затвердження коштів спеціального фонду обсяги по місяцях відображаються у вигляді дробу 

(кошти загального фонду/ кошти спеціального фонду). 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту Т.В.Коваленко 
 

 

Секретар міської ради  Т.Г. Чайка  
 

21 грудня  2018 року 

 

 

 

 

 

 

 


