
 

 

 

                                                                                   

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
тридцять дев’ятої сесії сьомого скликання 

 

 

06 червня 2018 року № 156 

 

 

Про внесення змін та доповнень до Програми  

розвитку лідерського руху в м.Пирятин  

„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 

доповідну записку начальника відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської  

міської ради від 10.05.2018 № 1107/02-44, висновки постійних комісій міської 

ради, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення тридцять четвертої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 24 січня 2018 року № 46 

,,Про затвердження Програми розвитку лідерського руху в м.Пирятин 

„Творимо себе – творимо країну“, виклавши Програму в новій редакції, що 

додається. 

 

 

 

Міський голова О. РЯБОКОНЬ 
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Вступ 
 

Програма розвитку лідерського руху в м.Пирятин „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 педагогічні 

працівники активніше допомагають молоді адаптуватися, знайти своє місце у 

складних суспільно-політичних реаліях. 

Одним із найважливіших завдань у сфері соціального захисту дітей є 

реалізація їх права на самовизначення, у сфері освіти - це 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. 

 

Розділ 1. Оцінка поточної ситуації 
 

Побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та 

європейське співтовариство передбачають орієнтацію на Людину, її духовну 

культуру, виховання ціннісного ставлення до соціального оточення та самої 

себе, національно свідомого, високоосвіченого, життєво компетентного, 

толерантного громадянина-патріота, здатного до саморозвитку та 

самовдосконалення, відповідального перед своєю нацією. 

Зміст Програми спрямований на пошук шляхів вирішення питань захисту 

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

готової до будь-яких життєвих ситуацій. Час великих викликів і великих 

можливостей. Чи скористаємося ми цими можливостями? Чи зможе молодь 

відкрити свій лідерський потенціал, скористатися можливостями для 

саморозвитку  та розвитку своєї країни, відповісти на світові виклики? 

Кожен заклад освіти має формувати свою виховну систему, виходячи при 

цьому не тільки із суспільно – політичної необхідності, а й враховуючи 

національні традиції та регіональні особливості. 

Варто враховувати природно – географічні, історичні, економічні, 

етнографічні особливості рідного краю, змінювати підходи до викладання 

дисциплін культурологічного спрямування.  

Виховання повинно акумулювати національну історію, народні звичаї, 

обряди, традиції, багатство української й етнічних культур як самобутнього 

явища світової цивілізації, одночасно не допускаючи національної обмеженості 

та винятковості. Дана Програма – це унікальна платформа, що гуртує навколо 



себе дивовижних молодих людей. Платформа, що навчає і відкриває нові 

смисли для талановитих. Лідерство – це щира і активна позиція. Лідерство – це 

пізнання себе і гармонія зі світом. 

 

 

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

Глобальний простір, у який інтегрується суспільство, передбачає 

засвоєння надбань культури різних народів. Тому постає потреба в здатності 

дітей та молоді до входження у світовий соціокультурний простір – за умови 

збереження української національної ідентичності.  

Найбільшим потенціалом України є наша молодь: покоління вільних 

людей, покоління, яке мислить, прагне, творить і готове брати на себе 

відповідальність. 

У вихованні особистості загострилися певні суперечності, які виникли в 

суспільстві, що породило нові суттєві проблеми: 

зміна ціннісних орієнтирів соціуму; 

погіршення стану здоров’я населення; 

соціальна апатія, дезадаптація, поляризація суспільства; 

несформованість життєвих навичок молодого покоління; 

поширення шкідливих звичок, захворювань на ВІЛ/СНІД, зниження 

показників репродуктивного здоров’я молоді; 

агресія і насильство, прояви ксенофобії; 

бездоглядність, безпритульність; 

збільшення проявів девіантної поведінки; 

недостатній рівень медіаосвіти в учнівському та молодіжному 

середовищі;  

низький рівень культури мовлення; 

медіазалежність;  

комп’ютерна залежність;  

дефіцит живого спілкування;   

особливості молодіжної  субкультури.  

Загострення  проблем, зазначених вище, акумулюються на певних рівнях: 

1. Сімейний рівень: 

помилки сімейного виховання, перекладання виховних проблем на 

школу; 

низький рівень педагогічної культури батьків, перевага авторитарних 

методів виховання; 

загострення конфліктів „діти – батьки“; 

неповні сім’ї, брак авторитету одного із батьків; 

психологічний дискомфорт у сімейних стосунках. 

2. Навчальний рівень: 

прорахунки в організації в освітнього процесу; 

авторитарний та ліберальний стилі виховання; 

відчуженість особистості від освітнього середовища. 

3. Особистісний рівень:  



відсутність перспектив використання набутого соціального досвіду в 

майбутньому; 

втрата ціннісних орієнтирів; 

конфліктизація взаємовідносин між дітьми; 

криміналізація поведінки; 

несприйняття авторитарних методів виховання; 

вплив негативного соціального досвіду на формування свідомості 

особистості; 

нагромадження низькопробної масової культури над високохудожніми 

надбаннями національного фонду країни у вихованні різноманітних смаків 

дітей та молоді; 

низький рівень комунікативних навичок. 

Тому Програма розроблена для  вирішення даних питань, зокрема 

передбачає  створення сприятливих умов для всебічного розвитку особистості, 

визначає фундаментальні засади організації виховної роботи, її основні цілі, 

форми і методи.   

 

Розділ 3. Мета Програми 
 

Метою Програми є проектування виховного простору з урахуванням 

сучасної суспільно – політичної ситуації, яка базується на загальнолюдських та 

громадянських цінностях української нації; формування свідомого громадянина 

Української держави, готового до виконання громадянських обов’язків, до 

успадкування духовних і культурних надбань Полтавщини і міста Пирятин, 

зокрема його права стати лідером!  
 

Розділ 4. Обґрунтування шляхів, способів розв’язання проблеми 

та завдання Програми 
 

Шляхами вирішення проблеми розвитку лідерства є:  

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 країни); 

досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, 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.  

 Основні завдання Програми: 

утвердження патріотизму, виховання правової культури, поваги до 

Конституції України, законів України, державної символіки – Герба, Прапора, 

Гімну України та історичних святинь;  

сприяння набуттю дітьми і молоддю громадянського досвіду на основі 

готовності до участі у процесах державотворення; 

формування навичок здорового способу життя, профілактика 



правопорушень і негативних соціальних явищ дітей та молоді; 

забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, 

людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами; 

усвідомлення функції і значення природи в житті людини, здатності жити 

в гармонії з природою, мотивації до ведення природоохоронної діяльності; 

формування духовності, моральності, загальнолюдських цінностей серед 

молодого покоління засобами етнопедагогіки;  

успадкування культурних надбань українського народу; 

створення умов для розвитку, саморозвитку, самовдосконалення та 

професіоналізму, високої мотивації до розвитку лідерства як основи 

конкурентоспроможності громадянина, а відтак, держави. 

 

Розділ 5. Обсяги та джерела фінансування Програми 
 

Фінансування на реалізацію Програми буде здійснюватися за рахунок 

коштів бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у 

розмірі 123,3 тис. грн. 

Ресурсне забезпечення Програми 
 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

Програми 

(тис.грн.) 

Етапи виконання Програми 
Усього 

витрат на 

виконання 

Програми 

І ІІ ІІІ 

2018  

рік 

20_____ 

рік 
20____рік 

20____ - 

20____р.р. 

20____ - 

20____р.р. 

Обсяг ресурсів, 

усього, 

у тому числі : 

123,3 - - - - 123,3 

Кошти міської 

ОТГ 
123,3 - - - - 123,3 

кошти не 

бюджетних 

джерел 

      

 

Розділ 6.  Напрямки діяльності та заходи Програми 
 

Перелік основних заходів Програми                                                                           
№ 

п/п 

Назва заходу  Місце 

прове- 

дення 

Дата 

проведен

ня 

Витрати Всього 

(грн.) кільк

ість 

днів 

кількіс

ть 

учасни

ків 

предме

ти, 

матеріа

ли, 

обладн

ання 

(2210) 

інші 

послу

ги 

(найм

аний 

транс

порт) 

(2240) 

добові, 

проїзд 

(2250) 

1 І етап (міський) огляду-

конкурсу команд КВН 

учнів ЗЗСО та 

вихованців ЗПО 

м. Пирятин січень 1 20 1000     1000 

2 ІІ етап (зональний) 

огляду-конкурсу команд 

КВН учнів ЗЗСО та 

вихованців ЗПО 

за 

призначенн

ям 

січень 1 20   3600   3600 



3 Обласний фестиваль 

майстер - класів 

художньої творчості для 

дітей з особливими 

освітніми потребами 

(діти  - інваліди) 

м. Полтава січень 1 18 400 0  400 

4 ІІІ етап (обласний) 

огляду-конкурсу команд 

КВН учнів ЗЗСО та 

вихованців ЗПО 

м. Полтава січень 1 20   3600   3600 

      січень      1400 7200  8600 

5 Участь у міському огляді-

конкурсі художньої 

самодіяльності "Веселка" 

ліцей лютий     1000     1000 

6 Обласна-виставка-конкурс 

декоративно-ужиткового 

та образотворчого 

мистецтва «Знай і люби 

свій край» серед 

вихованців ЗПО (заочний) 

м.Полтава лютий 1 1 0     0 

7 Участь в обласному 

відеоконкурсі на тему 

„Неіснуючий вид спорту“ 

м. Пирятин лютий  12 0   0 

      лютий     1000   1000 

7 І етап Всеукраїнського 

фестивалю - конкурсу 

„Молодь обирає здоров’я“ 

м.Пирятин березень 1 30  0      0 

8 ІІ етап Всеукраїнського 

фестивалю - конкурсу 

„Молодь обирає здоров’я“ 

м.Полтава березень 1 25   3600   3600 

9 ІІІ етап Всеукраїнського 

фестивалю - конкурсу 

„Молодь обирає здоров’я“ 

за 

призначенн

ям 

березень 1 20   3600   3600 

10 ІІ етап огляду-конкурсу 

театральних колективів 

ЗЗСО, ЗПО 

 березень    2700  2700 

11 ІІІ етап огляду-конкурсу 

театральних колективів 

ЗЗСО, ЗПО 

м.Полтава березень    0  0 

12 Обласний конкурс читців 

„Тарасовими шляхами“ 

м.Полтава березень 1 60    0  0 

13 Участь у міжнародній 

виставці „Сучасні заклади 

освіти - 2018“ 

м.Київ березень 1 25   2800   2800 

      березень      12700  12700 

14 ІІ етап огляду-конкурсу 

художньої 

самодіяльності учнів 

ЗЗСО та вихованців 

ЗПО „Веселка “ 

за 

призначенн

ям 

квітень 1 50   7000   7000 

15 ІІІ етап огляду-конкурсу 

художньої 

самодіяльності учнів 

ЗЗСО та вихованців 

ЗПО „Веселка “ 

м.Полтава квітень 1 50   3600   3600 

16 І етап Всеукраїнської 

дитячо-юнацької 

військово-спортивної 

патріотичної гри 

„Сокіл“ („Джура“) 

м. Пирятин квітень 1 20 1000     1000 

17 ІІ (обласний) етап 

Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-

спортивної патріотичної 

гри „Сокіл“ („Джура “) 

м. Полтава квітень 4 12   4700   4700 

      квітень     1000 15300  16300 



18   ІІ обласний етап огляду-

конкурсу екологічних 

бригад, театрів, шоу 

 м. Полтава  травень   1 15     3600    3600 

19 Фестиваль багатодітної 

родини 

м. Пирятин травень 1 30 2000   2000 

20 День Європи м. Пирятин травень 1 100 400   400 

      травень      2400  3600    6000 

21 День захисту дітей  м.Пирятин  червень     700       700 

      червень     700     700 

                   

      липень           

22 Участь в обласній 

педагогічній 

конференції 

за 

призначенням 

серпень 1 20   3600   3600 

23 Педагогічна 

конференція 

педагогічних 

представників 

м.Пирятин серпень 1 340 1000     1000 

      серпень     1000 3600  4600 

                   

      вересень             

24 Участь у І етапі 

обласного фестивалю - 

конкурсу учнівських 

проектів самоврядування 

„Ми віримо в гарне 

майбутнє“ 

за 

призначенн

ям 

жовтень     1000     1000 

25 ІІ (районний) етап 

обласного  

фестивалю-конкурсу 

учнівських  

проектів самоврядування 

„Ми віримо  в гарне 

майбутнє“ 

м. Пирятин жовтень 1 4 1000 3500   4500 

26 Участь в обласній 

військово - патріотичній 

грі „Петлюрівський 

вишкіл“ 

за 

призначенн

ям 

жовтень      2800 7000   9800 

      жовтень     4800 10500  15300 

27 Обласний захід до 

Міжнародного дня 

інвалідів „Нам все під 

силу“  

м. Полтава листопад 1 5    3600 1500 5100 

      листопад      3600 1500 5100 

28 Обласна ялинка для 

дітей-сиріт 

м.Полтава грудень 1 30  3600   3600 

      грудень      3600  3600 

  всього          12300 60100 1500 73900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перелік основних спортивно - масових заходів обласної спартакіади школярів 2017 - 

2018 н.р., які потребують фінансування 

 
№ 

п/п 

Назва заходу  Місце прове-

дення 

Дата прове-

дення 

Витрати Всього 

(грн.) кіль-

кість 

днів 

кіль-

кість 

учас-

ників 

предме-

ти, 

матері-

али, 

облад-

нання 

(2210) 

інші 

послуги 

(най-

маний 

тран-

спорт) 

(2240) 

добові, 

проїзд 

(2250) 

проживан

ня, 

оргвнески 

1 

Фінальні змагання 

з баскетболу серед 

юнаків 

м.Полтава 16-19 січня 4 14   3200  3200 

2 

Фінальні змагання 

з баскетболу серед 

дівчат 

м.Лубни 23-26 січня 4 14   3200  3200 

      січень      0 6400  6400 

3 Кубок начальника 

відділу освіти з 

міні - футболу 

м.Пирятин лютий - 

березень 

85 70 3000     3000 

      лютий     3000     3000 

4 Обласна 

спартакіада 

школярів з 

гандболу серед 

юнаків 

м.Зіньків березень 4 16   2600  2600 

      березень     0 2600  2600 

5 Фінальні змагання 

обласної 

спартакіади 

школярів з 

футболу, юнаки 

м.Лубни 17-20 

квітня 

4 18   3200  3200 

6 Обласна 

спартакіада з 

4 - борства 

"Дружба" 

м.Гребінка 12-14 

квітня 

2 10   800  800 

7 Обласні змагання 

"Олімпійське 

лелеченя" 

м .Пирятин 25-28 

квітня 

2 15   3600  3600 

      квітень     0 7600  7600 

8 Обласна 

спартакіада 

школярів з легкої 

атлетики 

м.Гребінка травень 2 18   800  800 

9 Обласні змагання 

"Старти надій" 

м.Горішні 

Плавні 

травень 2 14   3600  3600 

 

10 

Проведення 

естафети до Дня 

Перемоги  

м. Пирятин травень 1 70 2260 0  2260 

11 Обласні змагання 

„Старти надій“ 

м.Горішні 

Плавні 

травень 2 17 1200 3800 2040 7030 

      травень     3450 8200 2040 13690 

12  Участь у 

національних 

змаганнях 

„Олімпійське 

лелеченя“ 

 м. Київ  липень  7  13  6000  4000    10000 

      липень     6000  4000   10000 

10 Обласний 

легкоатлетичний 

крос серед 

школярів 

м.Пирятин жовтень 1 26 3000   3000 

      жовтень     3000   
 3000 



11 Зональні змагання 

з міні-футболу 

серед юнаків 

м.Гребінка листопад 

3 18 

  

1100  1100 

12 Обласна 

спартакіада 

школярів із шахів 

м.Миргород листопад 4 10   

2000  

2000 

      листопад       3050 
 3100 

  всього          15460 31900 2040 49400 

 

Розділ 7. Строки та етапи виконання Програми 

 

Термін дії Програми: січень – грудень 2018 року. 

 

Розділ 8. Результативні показники реалізації головних цілей Програми 

 

Програма поєднує фізичний, емоційний та інтелектуальний розвиток 

дитини на основі цінностей задля формування лідерських якостей та навичок. 

Формувати майбутніх лідерів держави – це не проста місія, завдяки 

Програмі „Творимо себе – творимо державу“ це стане реальністю. 

Основними критеріями реалізації Програми буде активна громадська 

позиція молоді.  

Під час реалізації Програми учнівська молодь Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади матиме змогу брати участь у конкурсах, 

фестивалях, іграх, змаганнях, спартакіаді, що сприятиме розвитку особистості.  

 

Розділ 9. Організація виконання, здійснення контролю за виконанням 

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 здійснюватиме постійна комісія 

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

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

 

 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту                                                                 Т.В.Коваленко           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Додаток 1 

 до Програми 

 
П А С П О Р Т 

(загальна характеристика програми) 

 

Програма розвитку лідерського руху в м. Пирятин „Творимо себе – творимо країну“ 
 

1. Ініціатор розроблення програми Виконком  Пирятинської  міської  ради   

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа міської ради про 

розроблення програми 

Розпорядження міського голови  від  29.12.2017 № 184  

 

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 Пирятинської міської ради 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської 

ради 

6. Учасник програми  

7. Термін реалізації програми протягом 2018 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: 

 

123300 грн.  

9.1. коштів бюджету міської ОТГ 123300 грн. 

 Коштів інших джерел  

 

 
 Додаток 2 

 до Програми 

 
Ресурсне забезпечення  

Програми розвитку лідерського руху в м. Пирятин „Творимо себе – творимо країну“ 
 

                                                                                                                                                                       грн. 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

Програми 

Етапи виконання Програми Усього витрат на 

виконання 

Програми, 

грн. 
І ІІ ІІІ 

2018 рік 20__рік 20__рік 20__ - 20__р.р. 
 

20__ - 20__р.р. 

Обсяг ресурсів, 

усього (грн.), 

у тому числі: 

123300     123300 

Кошти міської ОТГ 123300     123300 
Кошти обласного 

бюджету 
 

 

     

 

Кошти батьків 

 
      

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 3 

 до Програми 
 

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 

 

Пирятинська  міська  рада 

вул. Соборна, 21, м. Пирятин, 

Пирятинський  район, Полтавська  область  

 
Код відомчої класифікації __02___________________________________ 

Код функціональної класифікації ___0211162  

Код функції  ____2210, 2240, 2250 _______________________________________      

 
№

  

Показники Правова 

підстава 

Відповідальний за 

проведення заходу 

(організація, 

управління, відділ, 

особа) 

Затверджено  

на 2018 рік 

В тому числі по місяцях, тис. грн. 

В
сь

о
го

, 
ти

с.
 г

р
н

. 

В т.ч. 

за 

рахуно

к 

загальн

ого 

фонду 

бюджет

у 

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  

39-ої 

сесії  міської  

ради  від 

06.06.2018 

№ 156 

Відділ освіти 

Пирятинської 

міської   

ради 
123,3 123,3 1

5
,0

 

4
,0

 

1
5
,3

 

2
3
,9

 

1
9
,7

 

0
,7

 

1
0
,0

 

4
,6

 

 

1
8
,3

 

8
,2

 

3
,6

 

 
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  

 

 

06 червня 2018 року 


