
 

 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
шістдесят шостої сесії сьомого скликання 

 

 

25 лютого 2020 року № 96 

 

 

Про внесення змін до Програми  

розвитку пріоритетних  

видів спорту на 2020 рік 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, рішення 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 

службовий лист відділу освіти, молоді та спорту міської ради від 23.01.2020    

№ 43/17-24, рекомендації постійних комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

внести зміни до пункту 1 рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 510 ,,Про 

затвердження Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 2020 рік“ (далі 

– Програма), виклавши Програму в новій редакції, що додається.  

 

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

щодо внесення змін до Програми розвитку пріоритетних видів спорту 

на 2020 рік 

 

Програму розвитку пріоритетних видів спорту на 2020 рік затверджено 

рішенням шістдесят четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 23 грудня 2019 року № 510 на загальну суму 217 800,00 грн. 

Зміни до Програми потребують додаткового фінансування. 

 

Просимо на черговій сесії Пирятинської міської ради затвердити 

запропоновані нами зміни: 

№ 

п/

п 

Перелік заходів Затверджено 

по діючій 

Програмі 

Проект змін 

до  

Програми  

Пропонується 

для включення 

до Програми та 

фінансування 

1. Чемпіонаті Полтавської 

області з шахів 

„Спортивні ігри 

Полтавщини з шахів 

(класичні шахи), V ранг 

та чемпіонат 

Полтавської області з 

шахів (класичні шахи) 

серед юнаків та дівчат до 

8 та 10 років“  

м. Полтава 

0,00 +5 240,00 5 240,00 

2. Міжобласний дитячий 

шаховий турнір пам’яті 

загиблого в АТО Івана 

Олійника, м. Полтава 

0,00 +5 870,00 5 870,00 

 Всього: 217 800,00 

 

11 110,00 228 910,00 

 

Загальний обсяг фінансування Програми становить 228 910,00 грн. 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту                                                                             С.В.Зуєв 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення шістдесят шостої сесії 

Пирятинської міської ради  

сьомого скликання 

25 лютого 2020 року № 96 
    

      

 
 

Програма 

розвитку пріоритетних  

видів спорту  

на 2020 рік 
(нова редакція) 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Підставою для розроблення програми є Закон України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, Указ Президента України від 21.07.2008 № 

640/2008 „Про пріоритети розвитку фізичної культури і спорту в Україні“, 

Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 

період до 2020 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від  1 

березня 2017 року № 115, План соціально-економічного розвитку Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 

 Фізична культура та спорт є ефективним та найбільш економічним 

засобом профілактики захворюваності, зміцнення генофонду нації та 

розв’язання різних соціальних проблем. У той же час фізична культура і спорт є 

складовою частиною освітнього процесу підростаючого покоління. 

 Фізичні вправи відіграють важливу роль у зміцненні здоров’я людини, 

підвищенню фізичних і функціональних можливостей її організму, 

забезпеченні повноцінного дозвілля, збереженні тривалості активного життя 

населення. 

 Важливим напрямком залишається розвиток особистого „Я“, шляхом 

фізичного, інтелектуального розвитку, тренування, самовладання і, звичайно ж, 

емоційної стійкості, розвитку творчого мислення, покращення пам'яті 

залучаючи до такого виду спорту, як шахи. Шахи - одна з найпоширеніших 

спортивних ігор сучасності, поєднує в собі елементи мистецтва (уяви), науки 

(логічно-точний розрахунок) і спорту. В 1999 році Міжнародним олімпійським 

комітетом шахи були визнані офіційним видом спорту.  

У сучасних умовах в Україні склалася критична ситуація із станом 

здоров’я населення. Майже 70% дорослих громадян держави мають низький 

рівень фізичного здоров’я. У  Пирятинській міській об’єднаній територіальній 

громаді проводиться систематична робота, спрямована на покращення умов 

розвитку масової фізичної культури і спорту, збереження всіх складових її 

діяльності. Проте рівень розвитку фізичного виховання, фізичної культури і 

спорту ще не відповідає вимогам сьогодення і не може задовольнити потреб 

населення громади. У зв’язку з недостатнім рівнем фінансування галузі 

„Фізична культура і спорт“ щодо виконання календарного плану спортивно-

масових заходів в частині проведення регіональних змагань та забезпечення 

участі в офіційних обласних, Всеукраїнських та  Міжнародних змаганнях, 

зміцнення матеріально-технічної бази спортивного руху, виникла необхідність 

продовження реалізації програми у 2020 році. 

Програма сприятиме розвитку дитячого-юнацького, любительського та 

ветеранського спорту в Пирятинській міській об’єднаній територіальній 

громаді. 

  

 

 



Розділ 1.  Визначення проблеми, на розв’язання яких спрямована 

Програма 

 

Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма: 

рівень розвитку фізичного виховання, фізичної культури і спорту ще не 

відповідає вимогам сьогодення і не може задовольнити потреб населення 

громади; 

недостатній рівень фінансування галузі „Фізична культура і спорт“ щодо 

виконання календарного плану спортивно-масових заходів в частині 

проведення регіональних змагань та забезпечення участі в офіційних обласних, 

Всеукраїнських та  Міжнародних змаганнях;  

необхідно створити умови для нового відділення дзюдо;  

потребує зміцнення матеріально-технічна база спортивної 

інфраструктури. 

 

Розділ 2. Визначення мети Програми 

 

Метою Програми є:  

покращення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в 

громаді як важливого фактору здорового способу життя; 

розвиток видів спорту шляхом підтримки дитячого, юнацького, 

ветеранського спорту; 

збільшення числа громадян, які займаються  фізичною культурою і 

спортом, зокрема, баскетболом, футболом, легкою атлетикою,  боротьбою 

дзюдо, сумо; 

розширення та зміцнення матеріально-спортивної бази;  

удосконалення системи організації проведення регіональних заходів; 

підвищення спортивної майстерності з метою досягнення високих 

спортивних результатів в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях.   

 

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

джерел фінансування Програми, строки та етапи виконання Програми 

 

Одним із способів вирішення вищезазначених проблем є використання  

програмно – цільового методу залучення бюджетних коштів для: 

1) розвитку дитячо-юнацького, любительського та ветеранського спорту з 

баскетболу, футболу, легкої атлетики та боротьби сумо, дзюдо, шахи; 

2) підвищення рівня спортивної майстерності спортсменів у цих видах 

спорту;  

3) підвищення рівня спортивної майстерності спортсменів з пріоритетних  

 видів спорту (баскетбол, легка атлетика, футбол, боротьба сумо, дзюдо, шахи).  

 

Строк реалізації Програми – 2020 рік. 

 



Розділ 4. Перелік завдань і заходів Програми та результативні 

показники 

 

№ 

з/п 

 

З А В Д А Н Н Я 

 

З А Х О Д И 

1 

Розвиток дитячо-юнацького, 

любительського та ветеранського 

спорту 

 

Проведення багатотурових змагань 

серед юнаків, дівчат, любителів та 

ветеранів з баскетболу, футболу, 

легкої атлетики, боротьби сумо, 

дзюдо 

2 

Зміцнення та розширення 

матеріально-спортивної бази 

пріоритетних видів спорту 

(баскетбол, легка атлетика, футбол, 

боротьба сумо, дзюдо) 

Придбання обладнання  та 

спортивного інвентарю 

3 

 

Підвищення рівня спортивної 

майстерності спортсменів 

Участь в чемпіонатах, кубках, 

турнірах обласного, всеукраїнського 

та міжнародного рівня  серед 

юнаків, дівчат, дорослих та 

ветеранів 

 

 

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 здійснюватиме заступник міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринець І.С. та 

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

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

Контроль за використанням коштів здійснюється у порядку, 

встановленому чинним законодавством. 

 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту                                                                   С.В.Зуєв 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до Програми 

 

 

Паспорт  

Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 2020 рік  

(далі – Програма) 

 

1.  Ініціатор розроблення Програми Виконком Пирятинської міської ради 

2.  Дата, номер і назва 

розпорядчого документа міської 

ради про розроблення програми 

Розпорядження міського голови від   

28.11.2019 № 224        

3.  Розробник Програми Відділ освіти, молоді та спорту 

Пирятинської міської ради  

4.  Співрозробник програми ДЮСШ, ЦДЮТ, ГО ФСК „Оранжевий 

м’яч“ 

5.  Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ освіти, молоді та спорту міської 

ради, відділ бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому міської ради 

6.  Учасники Програми  

7.  Термін реалізації Програми 2020 рік  

7.1. Етапи виконання програми (для 

довгострокових програм) 

 

8.  Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

Бюджет міської ОТГ 

9.  Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього, у 

тому числі: 

228910 грн. 

9.1. коштів бюджету міської ОТГ 

(грн) 

228910  грн. 

9.2 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 

2020 рік   

Обсяг ресурсів усього 

(тис. грн), у тому числі: 

228,910   228,910 

міський бюджет 228,910   228,910 

кошти не бюджетних 

джерел 

    

 

Додаток3  

до Програми 

 

Напрями діяльності та заходи Програми 

 
№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетність 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), грн. 

Очікуваний 

результат 

1.  Легка 

атлетика 

Легкоатлетичний 

пробіг 

„Пирятинська 

миля“ 

„Олімпійський 

день“ м. Пирятин 

Травень Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

12000 Збільшення 

кількості осіб, 

що займаються 

легкою 

атлетикою,  в 

Пирятинській 

ОТГ на 5%. 

Покращення 

організації  

дозвілля 

широких 

верств 

населення  

Пирятинської 

ОТГ. 

2.  Естафета до 

Дня Перемоги 

м.Пирятин 

Травень Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

2500 

3.  Чемпіонат 

Полтавської 

області серед 

чоловіків та 

жінок  

м. Полтава 

Червень Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

6650 

4.  Відкриті 

легкоатлетичні 

змагання до 

Дня фізичної 

культури і 

спорту до Дня 

міста  

м. Пирятин 

Вересень Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

1200 

5.  Командний 

чемпіонат міст 

і районів серед 

Листопад Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

6650 



юнаків та 

юніорів  

м. Полтава 

Усього 29000  

6.  Футбол Навчально-

тренувальні 

збори для 

підготовки до 

обласних та 

Всеукраїнсь-

ких змагань 

Липень Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

40000 Збільшення 

кількості осіб, 

що займаються  

футболом  в 

Пирятинській 

ОТГ на 5%. 

Покращення 

організації  

дозвілля 

широких 

верств 

населення  

Пирятинської 

ОТГ 

Чемпіонати 

області серед 

юнаків, 

дівчат - 1-5 

місце 

 

7.  Відкритий 

футбольний 

турнір до Дня 

фізичної 

культури і 

спорту та Дня 

міста м. 

Пирятин 

Вересень Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

1200  

8.  Чемпіонат 

області з 

футзалу 

(ДЮФЛ) за 

призначенням 

Січень 

Лютий 

Березень 

 

Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

15000  

Усього 56200  

9.  Баскетбол Традиційний 

обласний 

баскетбольний 

фестиваль 

„Оранжевий 

м’яч 2020“  

м. Пирятин 

Березень Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

2800 Збільшення 

кількості осіб, 

що займаються  

баскетболом в 

Пирятинській 

ОТГ на 5%. 

Покращення 

організації  

дозвілля 

широких 

верств 

населення  

Пирятинської 

ОТГ 

10.  Чемпіонат 

Полтавської 

області серед 

дівчат  

2003 р.н.  

м. Полтава 

 

Січень Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

7500  



11.  Чемпіонат 

Полтавської 

області серед 

юнаків  

2003 р.н.  

м. Лубни 

Січень Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

6300  

12.  Чемпіонат 

Полтавської 

області серед 

дівчат  

2004 р.н.  

м. Пирятин 

Квітень Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

3000  

13.  Чемпіонат 

Полтавської 

області серед 

юнаків  

2004 р.н.  

м. Кременчук 

Квітень Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

7500  

14.  Чемпіонат 

Полтавської 

області серед 

юнаків  

2005 р.н.  

м. Полтава 

 

Квітень Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

7500  

15.  Чемпіонат 

Полтавської 

області серед 

дівчат  

2005 р.н.  

м. Миргород 

 

Квітень Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

4200  

16.  Чемпіонат 

Полтавської 

області серед 

юнаків  

2006 р.н.  

м. Пирятин 

Травень Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

3000  

17.  Чемпіонат 

Полтавської 

області серед 

дівчат 

2006 р.н.  

м. Миргород 

Травень Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

4200  

18.  Навчально-

тренувальні 

збори по 

підготовці в 

Чемпіонатах 

області та 

України з 

баскетболу 

Серпень Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

40000  

19.  Відкритий 

баскетбольний 

турнір  до Дня 

фізичної 

культури і 

спорту та Дня 

міста  

м. Пирятин 

Вересень Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

1200  

20.  Чемпіонат 

Полтавської 

Листопад Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

4200  



області серед 

жінок 

 м. Лубни 

ОТГ 

21.  Чемпіонат 

ОТГ м. 

Пирятина з 

баскетболу 

серед 

чоловічих 

команд  

м. Пирятин 

Листопад Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

2000  

Усього 93400  

22.  Сумо Чемпіонат 

області серед 

юнаків та 

юніорів  

м. Полтава 

Березень Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

5000 Збільшення 

кількості осіб, 

що займаються  

боротьбою 

сумо  в 

Пирятинській 

ОТГ на 5%. 

Покращення 

організації  

дозвілля 

широких 

верств 

населення 

Пирятинської 

ОТГ 

23.  Чемпіонат 

області серед 

дівчат та 

юніорів  

м. Полтава 

 

Квітень Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

5000  

24.  Чемпіонат 

України з 

боротьби сумо 

м. Дніпро 

Травень Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

9000  

25.  Відкритий 

турнір з 

боротьби сумо 

до Дня 

фізичної 

культури і 

спорту та Дня 

міста  

м. Пирятин 

Вересень Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

1200  

Усього 20200  

26.  Дзюдо Чемпіонат 

області серед 

юнаків та 

юніорів м. 

Горішні 

Плавні 

Травень Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

5000 Створення 

умов для 

занять дзюдо в 

Пирятинській 

ОТГ. 

.Покращення 

організації  

дозвілля 

широких 

верств 

населення  

Пирятинської 

ОТГ 

Чемпіонати 

області серед 



юнаків, 

дівчат та 

дорослих  - 1-

5 місце. 

Чемпіонат 

України серед 

юнаків, дівчат 

та дорослих  - 

1-5 місце. 

27.  Чемпіонат 

області серед 

дівчат та 

юніорів 

м.Полтава 

Червень Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

5000  

28.  Чемпіонат 

України з 

боротьби 

дзюдо м. 

Харків 

Серпень Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

9000  

Усього 19000  

29.  Шахи Спортивні  

Ігри 

Полтавщини з 

шахів 

(класичні 

шахи), V ранг 

та чемпіонат 

Полтавської 

області з шахів 

(класичні 

шахи) серед 

юнаків та 

дівчат до 8 та 

10 років. 

с. Омельник, 

Кременчуцько

го району 

Березнь Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

5240 Збільшення 

кількості 

осіб, що 

займаються  

шахами  в 

Пирятинській 

ОТГ на 5%. 

 

Чемпіонати 

Полтавської 

області з 

шахів серед 

юнаків та 

дівчат до 8 та 

10 років - 1-5 

місце. 

 

30.  Міжобласний 

дитячий 

шаховий 

турнір  пам’яті 

загиблого в 

АТО Івана 

Олійника. 

м. Пирятин 

Липень Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

5870  

31.         

Усього 11110  

Усього по заходах Програми 228910  

 

 

 

 

 

 



Додаток 4  

до Програми 
 

Календарний план  

Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 2020 рік 

 

Пирятинська міська рада Полтавської області 

вул. Соборна, 21, м. Пирятин 

Код відомчої класифікації _          02___________ 

Код програми ____0215062___________________ 

КЕКВ _____2210, 2240, 2250, 2282, 2800, 3110 

 
№ 

з/п 

П
о

к
аз

н
и

к
и

 

Правова 

підстава 

Відповідальний 

за проведення 

заходу 

(організація, 

управління, 

відділ, особа) 

 

Затверджено на 

2020  рік тисяч 

гривень 

В тому числі по місяцях, тис. грн 

В
сь

о
го

, 
 

ти
ся

ч
 г

р
н

 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

с
то

п
ад

 

Г
р

у
д

ен
ь
 

1

1 

С
п

о
р

ти
в
н

і 

за
х

о
д

и
 

Рішення 

шістдесят шостої 

сесії 

Пирятинської 

міської ради 

сьомого 

скликання від  

25.02.2020  

№ 96 

Відділ   

бухгалтер 

ського обліку  

та звітності 

виконкому 

міської ради 

2
2
8
,9

1
0

 

228,910 
1

3
,7

 

1
2

,5
 

2
6

,7
4
 

2
6

,7
 

3
1

,4
2
 

4
2

,0
5
 

4
2

,5
3
 

9
,0

 

4
,8

 

4
,2

 

1
4

,0
7
 

1
,2

 

 

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 С.В.Зуєв 

 

 

Секретар міської ради Т.Г.Чайка 

 

 
25 лютого 2020 року 


