ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
двадцять третьої сесії восьмого скликання

24 грудня 2021 року

№ 891

Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту місцевого
осередку громадської організації „Всеукраїнське фізкультурно-спортивне
товариство „Колос“ у Пирятинській міській територіальній громаді Полтавської
області на 2022 рік
Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні“, Бюджетного кодексу України, рішення шістдесят дев’ятої сесії
Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 травня 2020 року № 237
„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 лист місцевого осередку громадської
організації „Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство „Колос“ у
Пирятинській міській територіальній громаді Полтавської області від
02.12.2021 № 100, висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму розвитку фізичної культури і спорту місцевого
осередку громадської організації „Всеукраїнське фізкультурно-спортивне
товариство „Колос“ у Пирятинській міській територіальній громаді Полтавської
області на 2022 рік (далі – Програма), що додається.
2. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на місцевий
осередок ГО „ВФСТ „Колос“ у Пирятинській міській територіальній громаді
Полтавської області (Плетінь С.М.).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконкому міської ради Коваленко Т.В. та постійну
комісію з питань освіти, фізичної культури, охорони здоров’я, соціального
захисту та гендерної рівності (Гаркавенко О.М.).

Міський голова

Андрій СІМОНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення двадцять третьої сесії
Пирятинської міської ради
восьмого скликання
24 грудня 2021 року № 891

ПРОГРАМА
РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
МІСЦЕВОГО ОСЕРЕДКУ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
„ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ФІЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНЕ ТОВАРИСТВО „КОЛОС“
У ПИРЯТИНСЬКІЙ МІСЬКІЙ
ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
на 2022 рік

м. Пирятин

1. Загальні положення
Підставою для розроблення Програми розвитку фізичної культури і
спорту місцевого осередку громадської організації „Всеукраїнське
фізкультурно-спортивне товариство „Колос“ у Пирятинській міській
територіальній громаді Полтавської області на 2022 рік є Закони України „Про
громадські об’єднання“, „Про фізичну культуру і спорт“, „Про місцеве
самоврядування в Україні“, План соціально-економічного розвитку
Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік.
2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма
На сьогоднішній день стадіон є головною спортивною спорудою для
занять фізичною культурою і спортом, на якому займаються майже 2 тисяч
школярів, студентів, вихованців ДЮСШ, доросле населення та ветерани
спорту. Протягом 2021 року на стадіоні відбулося близько 50 різноманітних
заходів міського, 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 заходів Програми дасть змогу створити необхідні умови для
надання фізкультурно-оздоровчих та спортивних послуг широкому загалу
жителів Пирятинської міської територіальної громади, залучення молоді та
вболівальників на стадіони.
Основною проблемою є недостатній рівень охоплення фізкультурнооздоровчою та спортивною діяльністю різних груп населення внаслідок
постійного недофінансування галузі, зокрема, в частині забезпечення
виконання планів на проведення спортивних заходів та зміцнення матеріальнотехнічної бази для занять фізичною культурою і спортом.
3. Мета
Головною метою Програми є збільшення обсягу надання фізкультурнооздоровчих та спортивних послуг шляхом покращення матеріально-спортивної
бази міського стадіону „Ювілейний“. Метою розробки Програми також
визначено приведення системи розвитку фізичної культури і спорту у
відповідність до потреб жителів Пирятинської міської територіальної громади,
що має забезпечити оздоровлення різних верств населення, підвищення рівня
змагань і досягнення спортивних результатів.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
обсягів та джерел фінансування
У розвинутих країнах користування спортивно – оздоровчою
інфраструктурою здійснюється на платній основі. Цей спосіб неможливо

використати на сучасному етапі розвитку України через низьку
платоспроможність населення та відсутність належної спортивної бази.
Безальтернативним способом вирішення проблеми є використання
програмно-цільового методу залучення бюджетних коштів для:
розвитку дитячо-юнацького, любительського та ветеранського футболу,
волейболу та шахів;
зміцнення та розширення матеріально – технічної бази;
підвищення рівня спортивної майстерності спортсменів та їх участі у
Всеукраїнських, обласних та міських змаганнях;
фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським
організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості;
фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад)
всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості;
утримання штатної чисельності: 3,5 особи та інструктори по спорту 4
особи (ставка), 3 особи (0,5 ставки), 1 особа (0,75 ставки), 1 особа (0,25 ставки).
Утримання
штатної чисельності інструкторів по спорту надасть змогу
залученню більш широких верств сільського населення до занять фізичною
культурою та спортом та досягнення вагомих спортивних результатів на
місцевих, обласних та всеукраїнських змаганнях.
Реалізація заходів Програми дасть змогу створити необхідні умови для
більш широкого залучення молоді та дорослого населення Пирятинської
міської територіальної громади до занять фізичною культурою та спортом,
досягнення високих спортивних результатів в міських, районних, обласних та
всеукраїнських змаганнях.
5. Перелік завдань і заходів на впровадження Програми
Розвиток дитячо-юнацького, любительського та ветеранського футболу,
волейболу, шахів та шашок. Проведення багатотурових змагань серед юнаків,
любителів, дорослого населення, ветеранів футболу, волейболу, шахів та
шашок.
Зміцнення та розширення матеріально – технічної бази стадіону
„Ювілейний“. Ремонт та модернізація комплексу спортивних споруд та
основних споруд стадіону „Ювілейний“. Придбання спортивного інвентарю,
форми для учасників змагань.
Підвищення рівня спортивної майстерності спортсменів. Участь в
чемпіонатах, кубках, першостях, турнірах та всеукраїнських змаганнях серед
юнаків, дорослих та ветеранів.
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Виконання Програми покладається на Місцевий осередок Громадської
організації „Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство „Колос“ у
Пирятинській міській територіальній громаді Полтавської області.
Контроль за ходом виконання Програми покладається на заступника
міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Коваленко Т.В. та

постійну комісію з питань освіти, фізичної культури, охорони здоров’я,
соціального захисту та гендерної рівності (Гаркавенко О.М.).

Начальник управління економіки та
агропромислового розвитку

Ірина СОЛДАТОВА

Додаток 1
ПАСПОРТ
Програми розвитку фізичної культури і спорту
місцевого осередку громадської організації „Всеукраїнське фізкультурно-спортивне
товариство „Колос“ у Пирятинській міській територіальній громаді
Полтавської області на 2022 рік
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
7.1.
8.

9.

9.1.

Місцевий осередок громадської організації
Ініціатор розроблення програми „Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство
„Колос“ у Пирятинській міській територіальній
громаді Полтавської області
Розпорядження міського голови
Дата, номер і назва
розпорядчого документа міської від 24.11.2021 № 273
ради про розроблення
Програми
Місцевий осередок громадської організації
Розробник Програми
„Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство
„Колос“ у Пирятинській міській територіальній
громаді Полтавської області
Співрозробники Програми
Федерація волейболу Пирятинської міської громади
Міський шаховий клуб „Дебют“
Місцевий осередок громадської організації
„Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство
Відповідальний виконавець
„Колос“ у Пирятинській міській територіальній
Програми
громаді Полтавської області та фінансове
управління Пирятинської міської ради та звітності
виконкому Пирятинської міської ради
Учасник Програми
Жителі Пирятинської міської територіальної
громади
Термін реалізації Програми
січень – грудень 2022 року
Етапи виконання Програми (для
довгострокових програм)
Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні
Кошти бюджету Пирятинської міської
Програми (для комплексних
територіальної громади
програм)
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
1 962 620,00
реалізації Програми, всього,
у тому числі :
коштів бюджету міської ТГ
1 962 620,00
Коштів інших джерел

Додаток 2
Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів, які
пропонується залучити на
виконання Програми

І
2022 рік

Обсяг ресурсів, усього,

Усього
витрат на
виконання
Програми

Етапи виконання Програми

20_____ рік

20____рік

1962620,00

1962620,00
-

-

-

-

у тому числі :
Кошти
міської ТГ

1962620,00

1962620,00

кошти не бюджетних
джерел

Додаток 3
Напрямки діяльності та заходи Програми

№
з/п

Перелік заходів
програми

Строк
виконання
заходу

Орієнтовні
Джерела
обсяги
Виконавці фінансу- фінансування
вання
(вартість),
грн.

Очікуваний результат

Місцевий осередок Громадської організації „Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство
„Колос“ у Пирятинській міській територіальній громаді Полтавської області
КПКВК МБ 0215042 Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським
1
організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості
Будівельні та
Проведення спортивногосподарські витрати:
масових та оздоровчих
догляд та ремонт
заходів населення
газонних косілок,
МОГО
Пирятинської
придбання запчастин,
Бюджет
„ВФСТ
територіальної громади.
1.1
бензину для косіння
2022р.
міської
20000,00
„Колос“
Проведення обласних та
футбольного поля,
ТГ
Всеукраїнських змагань
побілка, покраска
на стадіонах та
огорожі та споруд
спортивних майданчиках
стадіону ,,Ювілейний”
Пирятинської міської ТГ
2

2.1

КПКВК МБ 0215053 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських
організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
1)Утримання штатної
чисельності.
2) Видатки на
канцтовари.
3) Оплата інших
послуг(крім
комунальних)

2022р.

МОГО
„ВФСТ
„Колос“

Бюджет
міської
ТГ

1318720,00

Утримання штатної
чисельності: 4,5 особи
та інструктори по
спорту 3 особи (ставка),
4 особи (0,5 ставки), 1
особа (0,75 ставки), 1
особа (0,25 ставки).

/абонентна плата за
телефон та інтернет/,
4)Видатки на
відрядження.

3

3.1

3.2

3.3

3.4

На протязі року
інструктори по спорту
(9 осіб) Пирятинської
МТГ в кожному
старостинській
громаді:проводять
пропаганду про зоровий
спосіб життя, надають
послуги у сфері
фізичної культури та
спорту, організовують
та проводять
різноманітні
спортивні змагання,
підготовлюють значну
кількість спортсменів з
різних видів спорту,
виховують молодь,
зміцнюють здоров’я
населення, проводять
спортивні заняття
сільською молоддю та з
дорослим населенням,
забезпечують
підготовку
календарного плана
спортивно-масових та
оздоровчої роботи серед
сільського населення
місцевих та обласних
спортивних змаганнях.
Придбання канцтоварів,
оплата послуг
/абонентна плата за
телефон та Інтернет/,
видатки на відрядження,
для забезпечення
основної діяльності
організації.
КПКВК МБ 0215062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють
фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
Створення необхідних
Придбання спортивного
МОГО
умов для занять
Бюджет
інвентарю: для змагань
„ВФСТ
фізичною культурою
міської
25000,00
місцевого, обласного та
2022р.
„Колос“
і спортом та
ТГ
Всеукраїнського рівня
нагородження
спортсменів
Збільшення учасників в
Чемпіонат Пирятинської
МОГО
змаганні з настільного
Бюджет
територіальної громади з
„ВФСТ
тенісу до 40 осіб (з них
2022р.
міської
180,00
настільного тенісу серед
„Колос“
20 чоловіків та 20
ТГ
чоловіків та жінок
жінок). Організація та
проведення заходу
МОГО
Бюджет
Участь команди
„ВФСТ
2022р.
міської
900,00
Чемпіонат
(10 осіб) Пирятинської
„Колос“
ТГ
ТО ГО „ВФСТ „Колос“ з
МТГ в Чемпіонаті
настільного тенісу, шахів,
області . Організація
Автотраншашок
та проведення заходу.
спортні
2400,00
Призові місця
послуги
Чемпіонат
МОГО
Бюджет
Організація та
МО ГО „ВФСТ „Колос“
2022р.
„ВФСТ
міської
405,00
проведення заходу.
з волейболу
„Колос“
ТГ
Залучення до 9 команд

3.5

3.6

3.7

Чемпіонат
ТО ГО „ВФСТ „Колос“ з
волейболу серед
чоловічих команд

І етап спартакіади серед
сіл, підприємств, установ
та організацій
Пирятинської міської
територіальної громади

Чемпіонат
ТО ГО „ВФСТ „Колос“
серед чоловіків

2022р.

МОГО
„ВФСТ
„Колос“

Бюджет
міської
ТГ

Автотранспортні
послуги

2022р.

2400,00

МОГО
„ВФСТ
„Колос“

ЗОНА
2022р

МОГО
„ВФСТ
„Колос“

ФІНАЛ
2022р.

МОГО
„ВФСТ
„Колос“

Бюджет
міської
ТГ

450,00

Бюджет
міської
ТГ

1170,00

Бюджет
міської
ТГ

900,00

Автотранспортні
послуги

3.8

Чемпіонат
ТО ГО „ВФСТ „Колос“
серед ветеранів 40 р. і
старші

3.9

ЗОНА
2022р.

МОГО
ВФСТ
„Колос“

ФІНАЛ
2022р.

МОГО
„ВФСТ
„Колос“

3.10

Навчально-тренувальні
збори з підготовки до
чемпіонату України
серед ветеранів

2022р.

2022р.

2022р.
3.11

Чемпіонат України
серед ветеранів

Автотранспортні
послуги

Участь команди ФК
Пирятин (10 осіб) в
Чемпіонаті області .
Організація та
проведення заходу.
Вихід у фінальну
частину, призові місця

4800,00
Бюджет
міської
ТГ

1170,00

Бюджет
міської
ТГ

900,00

Автотранспортні
послуги

Кубок міста до Дня
Перемоги з міні-футболу
серед чоловічих команд

900,00

(108 осіб) Пирятинської
МТГ до чемпіонату з
волейболу
Участь команди
(10 осіб) Пирятинської
МТГ в Чемпіонаті
області . Організація
та проведення заходу.
Вихід у фінальну
частину
Організація та
проведення заходу.
Збільшення кількості
учасників до 11 команд
(165 осіб) Пирятинської
міської ТГ

Участь команди ФК
Пирятин (10 осіб) в
Чемпіонаті області.
Миргород). Організація
та проведення заходу.
Вихід у фінальну
частину,
призові місця

2400,00

МОГО
„ВФСТ
„Колос“

МОГО
„ВФСТ
„Колос“

МОГО
„ВФСТ
„Колос“

Бюджет
міської
ТГ

135,00

Бюджет
міської
ТГ

11250,00

Бюджет
міської
ТГ

2250,00

3600,00

Збільшення дитячоюнацького та дорослого
населення до занять
футболом до 10 команд
(100 чоловік) в Кубку
міста. Організація та
проведення заходу
Організація та
проведення зборів.
Підвищення рівня
спортивної
майстерності команди
ФК Пирятин
(15 осіб), якісна
підготовка спортсменів
до чемпіонату України
Участь команди ФК
Пирятин (15 осіб) в
Чемпіонаті України.
Організація та
проведення заходу.
Призові місця

3.12

3.13

Чемпіонат
ТО ГО „ВФСТ „Колос“
серед ветеранів
50 р. і старші

Чемпіонат
ТО ГО„ВФСТ „Колос“
серед ветеранів
55 р. і старші

3.14

ІІ етап спартакіади серед
сіл, підприємств, установ
та організацій
Пирятинської міської
територіальної громади

3.15

Навчально-тренувальні
збори з підготовки до
всеукраїнських змагань
40 р. і старші.

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

Чемпіонат України
„ВФСТ „Колос“ з
футболу 40р. і старші

Спартакіада
на „Краще спортивне
село Полтавщини-2022“

Спортивні змагання
„ВФСТ „Колос“ серед
міських територіальних
громад на звання „Краща
спортивна громада
Полтавщини 2022 року“
Фінальна частина
спортивних змагань
„ВФСТ „Колос“ серед
міських територіальних
громад на „Кращу
спортивну громаду
Полтавщини 2022 року“
Кубок Удая
з пляжного футболу
Пирятинської міської

2022р.

МОГО
„ВФСТ
„Колос“

Бюджет
міської
ТГ

Автотранспортні
послуги

2022р.

4800,00
МОГО
„ВФСТ
„Колос“

Бюджет
міської
ТГ

Автотранспортні
послуги

2022р.

2022р.

2022р.

МОГО
„ВФСТ
„Колос“

МОГО
„ВФСТ
„Колос“

МОГО
„ВФСТ
„Колос“

Бюджет
міської
ТГ

7500,00

Бюджет
міської
ТГ

6000,00

14400,00
МОГО
„ВФСТ
„Колос“

Бюджет
міської
ТГ

МОГО
„ВФСТ
„Колос“

Бюджет
міської
ТГ

1800,00

4800,00
МОГО
„ВФСТ
„Колос“

Бюджет
Міської
ТГ

Автотранспортні
послуги
2022р.

1800,00

4800,00

Автотранспортні
послуги

2022р.

450,00

Бюджет
міської
ТГ

Автотранспортні
послуги
2022р.

900,00

4800,00

Автотранспортні
послуги
2022р.

900,00

2070,00

4800,00
МОГО
„ВФСТ
„Колос“

Бюджет
міської
ТГ

270,00

Участь команди ФК
Пирятин 50р. і старші
(10 осіб) в Чемпіонаті
області. Організація та
проведення заходу.
Призові місця
Участь команди ФК
Пирятин 55р. і старші
(10 осіб) в Чемпіонаті
області . Організація
та проведення заходу.
Призові місця
Організація та
проведення заходу.
Виявлення сильнішої
команди Пирятинської
міської ТГ за двома
етапами. Збільшення
кількості учасників до
11 команд (165 осіб)
Організація та
проведення навчальнотренувальних зборів
команди ФК Пирятин
40р. і старші(10 осіб).
Підвищення рівня
спортивної
майстерності
Участь команди ФК
Пирятин 40р. і старші
(10 осіб) в Чемпіонаті
України . Організація
та проведення заходу.
Призові місця
Участь команди
Пирятинської МТГ
(20 осіб) в спартакіаді
області . Організація
та проведення заходу.
Призові місця
Участь команди
(20 осіб) Пирятинської
МТГ в спартивних
змаганнях області .
Організація та
проведення заходу.
Вихід у фінальну
частину
Участь команди (23
особи) Пирятинської
МТГ в спартивних
змаганнях області .
Організація та
проведення заходу.
Призові місця
Організація та
проведення заходу.
Залучення до 9 команд

територіальної громади

3.21

Кубок Пирятинської
територіальної громади
серед вуличних команд з
міні-футболу

2022р.

3.22

Всеукраїнський турнір
по футболу серед юнаків

2022р.

3.23

Обласна спартакіада
серед голів
територіальних громад
їх заступників керівного
складу
та старост

3.24

3.25

3.26

Кубок пам’яті воїна АТО
Курочки А. М.

Чемпіонат України
40р. і ст.,
45р. і ст..

Чемпіонат
України серед ветеранів
55 р. і старші

2022р.

МОГО
„ВФСТ
„Колос“,

МОГО
„ВФСТ
„Колос“

МОГО
„ВФСТ
„Колос“

Бюджет
міської
ТГ

405,00

Бюджет
міської
ТГ

945,00

Бюджет
міської
ТГ

1350,00

Автотранспортні
послуги

2022р.

2022р.

4800,00

МОГО
„ВФСТ
„Колос“

МОГО
„ВФСТ
„Колос“

Бюджет
міської
ТГ

90,00

Бюджет
міської
ТГ

3000,00

Автотранспортні
послуги

3600,00

ЗОНА
2022р.

МОГО
ВФСТ
„Колос“

ФІНАЛ
2022р.

МОГО
„ВФСТ
„Колос“

Бюджет
міської
ТГ

2700,00

Бюджет
міської
ТГ

2250,00

Автотранспортні
послуги

3.27

3.28

Навчально-тренувальні
збори з підготовки до
всеукраїнських змагань
40р. і ст., 45 р. і ст..

Кубок „ВФСТ „Колос“
серед ветеранів 40р. +,
45р. +, 50р. + і 55р. +

2022р.

2022р.
Автотранспортні
послуги

(108 осіб) Пирятинської
МТГ до Кубку Удая з
пляжного футболу
Збільшення кількості
команд до 10 команд
(100 осіб ), що
займаються мініфутболом, організація
та проведення заходу.
Організація та
проведення заходу.
Участь до 6 юнацьких
команд (60 осіб)
всеукраїнському
турнірі. Організація та
проведення заходу
Участь команди
(15 осіб) Пирятинської
МТГ в спартакіаді
області .
Організація та
проведення заходу.
Призові місця
Організація та
проведення заходу.
Залучення до 10 команд
(100 чоловік)
Пирятинської МТГ
в Кубку.
Патріотичне
виховання молоді
Участь команди ФК
Пирятин 45р. і старші
(20 осіб) в Чемпіонаті
України. Організація
та проведення заходу.
Призові місця

Участь команди ФК
Пирятин 55р. і старші
(15 осіб) в Чемпіонаті
України . Організація
та проведення заходу.
Вихід у фінальну
частину, призові місця

3600,00
МОГО
„ВФСТ
„Колос“
МОГО
„ВФСТ
„Колос“

Бюджет
міської
ТГ

6500,00

Бюджет
міської
ТГ

6500,00

24000,00

Організація та
проведення навчальнотренувальних зборів
команди ФК Пирятин
45р. і старші (10 осіб)
Участь команди ФК
Пирятин 45р. і старші
(10 осіб) в Кубку.
Організація та
проведення заходу.
Призові місця

3.29

3.30

3.31

3.32

3.33

Обласна спартакіада
серед ветеранів
сільського спорту (н/т,
шахи, шашки, волейбол)
ЗОНА

Обласна спартакіада
серед ветеранів
сільського спорту (н/т,
шахи, шашки, волейбол)
ФІНАЛ

Кубок ТО ГО „ВФСТ
„Колос“ з волейболу
серед чоловічих команд

Кубок ТО ГО „ВФСТ
„Колос“ з волейболу
серед ветеранів

Традиційний ТурнірМеморіал пам’яті ЗМС
В. Колотова та С.
Рудакова

3.34

Турнір пам’яті
футболіста Василя
Германовича Дєдова по
міні-футболу

3.35

Спартакіада серед жіночих
команд Пирятинської
територіальної громади

Всього:

2022р.

МОГО
„ВФСТ
„Колос“

Бюджет
міської
ТГ

Автотранспортні
послуги
2022р.

5280,00
МОГО
„ВФСТ
„Колос“

Бюджет
міської
ТГ

Автотранспортні
послуги
2022р.

МОГО
„ВФСТ
„Колос“

Бюджет
міської
ТГ

МОГО
„ВФСТ
„Колос“

Бюджет
міської
ТГ

2022р..

900,00

5280,00
МОГО
„ВФСТ
„Колос“

Бюджет
міської
ТГ

Автотранспортні
послуги

2022р.

900,00

5280,00

Автотранспортні
послуги
2022р.

1620,00

5280,00

Автотранспортні
послуги
2022р.

1620,00

900,00

3600,00
МОГО
„ВФСТ
„Колос“

МОГО
„ВФСТ
„Колос“

Бюджет
міської
ТГ

90,00

Бюджет
міської
ТГ

450,00

Участь команди
Пирятинської МТГ
(18 осіб) в спартакіаді
області . Організація
та проведення заходу.
Вихід у фінальну
частину
Участь команди
Пирятинської МТГ
(18 осіб) в спартакіаді
області . Організація
та проведення заходу.
Призові місця
Участь команди
Пирятинської МТГ
(10 осіб) в Кубку
області. Організація
та проведення заходу.
Призові місця
Участь команди
Пирятинської МТГ
(10 осіб) в Кубку
області. Організація
та проведення заходу.
Призові місця
Участь команди ФК
Пирятин (10 осіб) в
Турнірі-Меморіал.
Організація та
проведення заходу.
Призові місця
Збільшення кількості
команд, що займаються
міні-футболом (до 10
команд), організація та
проведення заходу
Збільшення жіночих
команд до 60 осіб.
Організація та
проведення заходу
Пропагування
здорового способу
життя
серед населення
громади

1 550 960,00

Календарний план фізкультурно-масових та спортивних заходів у
Пирятинській міській територіальній громаді Полтавської області серед сіл громади
1

1.1

КПКВК МБ 0215062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють
фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
МОГО
Участь до 10 команд
„ВФСТ
(100 осіб) Пирятинської
Бюджет
Чемпіонат Пирятинської
„Колос“,
МТГ в Чемпіонаті.
територіальної громади
2022р.
міської
31500,00
інструОрганізація та
з міні-футболу
ТГ
ктори по
проведення заходу.
спорту
Призові місця

2022р.

МОГО
„ВФСТ
„Колос“,
інструктори по
спорту

Бюджет
міської
ТГ

4500,00

2022р.

МОГО
„ВФСТ
„Колос“,
інструктори по
спорту

Бюджет
міської
ТГ

7290,00

2022р.

МОГО
„ВФСТ
„Колос“,
інструктори по
спорту

Бюджет
міської
ТГ

15750,00

Бюджет
міської
ТГ

7290,00

Бюджет
міської
ТГ

4500,00

Бюджет
міської
ТГ

1350,00

1.2

Чемпіонат
МО ГО „ВФСТ „Колос“
з волейболу

1.3

І етап спартакіади серед
сіл, підприємств, установ
та організацій
Пирятинської міської
територіальної громади

1.4

Чемпіонат
Пирятинської міської
територіальної громади
з футболу

1.5

ІІ етап спартакіади серед
сіл, підприємств, установ
та організацій
Пирятинської міської
територіальної громади

2022р.

1.6

Кубок Удая
з пляжного футболу
Пирятинської міської
територіальної громади

2022р.

1.7

Спартакіада серед
жіночих команд
Пирятинської
територіальної громади

1

1.1

2022р.

МОГО
„ВФСТ
„Колос“,
інструктори по
спорту
МОГО
„ВФСТ
„Колос“,
інструктори по
спорту

МОГО
„ВФСТ
„Колос“,
інструктори по
спорту

Участь до 10 команд
(100 осіб) Пирятинської
МТГ в чемпіонаті з
волейболу. Залучення
більш широких верств
населення
до занять волейболом
Участь до 10 команд
(100 осіб) Пирятинської
МТГ в спартакіаді.
Організація та
проведення заходу.
Збільшення кількості
учасників в командах та
зайняття призових місць
Участь до 10 команд
(100 осіб) Пирятинської
МТГ в Чемпіонаті з
футболу.
Організація та
проведення заходу.
Призові місця.
Залучення молоді
до занять фізичної
культури і спортом,
а саме футболом
Участь до10 команд
(100 осіб) Пирятинської
МТГ в спартакіаді.
Організація та
проведення заходу.
Призові місця
Організація та
проведення заходу.
Участь до 10 команд
(100 осіб) Пирятинської
МТГ в Кубку Удая з
пляжного футболу
Збільшення учасниць до
10 команд (60 осіб)
Пирятинської МТГ в
спартакіаді.
Організація та
проведення заходу
Пропагування
здорового способу
життя
серед населення
громади

Всього:
72 180,00
Участь футбольної команди ФК Пирятин /дорослі/ в Чемпіонаті Полтавської області
по футболу на 2022 рік
КПКВК МБ 0215062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють
фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
Придбання спортивного
Створення необхідних
інвентарю для
умов для занять
навчально-тренувальних
МОГО
Бюджет
фізичною культурою
ігор по підготовці та
„ВФСТ
міської
20000,00
і спортом зокрема
2022р.
„Колос“
участі в Чемпіонаті,
ТГ
футболом на стадіоні та
Кубку Полтавської
досягнення високих
області
спортивних результатів
по футболу

1.2

1.3

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1) Навчальнотренувальні ігри по
підготовці до Чемпіонату
області /тренувальні
ігри до початку змагань
м. Лубни, м. Гребінка/.
2)Навчально-тренувальні
збори по підготовці до
кожної календарної гри
Чемпіонату області
/згідно графіка змагань/.
3)Харчування
спортсменів в день ігор.
Навчально-тренувальні
збори по підготовці до
Кубку області/згідно
графіка змагань /та
харчування спортсменів
в день гри.
4) Харчування
обслуговуючого
персоналу
за підготовку футбольного
поля та проведення
футбольного заходу.
Автотранспортні
послуги (перевезення
команди
ФК Пирятин /дорослі/ на
змагання).
Всього:

2022р.

2022р.

МОГО
„ВФСТ
„Колос“

МО ГО
„ВФСТ
„Колос“

Бюджет
міської
ТГ

Бюджет
міської
ТГ

249930,00

Організація та
проведення навчальнотренувальних ігор
команди ФК Пирятин
/дорослі/ (25 осіб) .
Проведення навчальнотренувальних зборів
команди ФК Пирятин.
Якісна підготовка
спортсменів до
Чемпіонату Полтавської
області по футболу.
Призові місця

30 060,00

299 990,00

Федерація волейболу Пирятинської міської громади
КПКВК МБ 0215062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють
фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
Придбання спортивного
Бюджет
Створення необхідних
інвентарю для змагань
2022р.
ПРФВ
міської
15000,00
умов для занять
місцевого, обласного та
ТГ
з волейболу
Всеукраїнського рівня
Збільшення кількості
Міжобласний
учасників до 8 команд
волейбольний турнір
Бюджет
(80 осіб) в
пам’яті видатного
2022р.
ПРФВ
міської
360,00
волейбольному турнірі.
земляка Михайла
ТГ
Організація та
Роздабари
проведення заходу.
Призові місця
Участь команди
Бюджет
Пирятинської МТГ
2022р.
ПРФВ
міської
900,00
Міжобласний турнір з
(10 осіб) в
ТГ
волейболу серед
міжобласному турнірі.
ветеранів
Організація
Автотранта проведення заходу.
спортні
1800,00
Призові місця
послуги
Бюджет
Участь команди
2022р.
ПРФВ
міської
450,00
Пирятинської МТГ
ТГ
(10 осіб) в
волейбольному турнірі.
Волейбольний турнір
Організація та
серед дорослих команд
Автотранпроведення заходу.
спортні
1200,00
Ознайомлення з
послуги
майстерністю інших
команд та зайняття

призових місць

1.5

Відкритий волейбольний
турнір чоловічих команд,
відкриття літнього
спортивного сезону

2022р.

ПРФВ

Бюджет
міської
ТГ

180,00

1.6

Волейбольний турнір
юнацьких команд до Дня
захисту дітей

2022р.

ПРФВ

Бюджет
міської
ТГ

180,00

1.7

Першість Пирятинської
міської громади з
пляжного волейболу

2022р.

ПРФВ

Бюджет
міської
ТГ

180,00

1.8

Волейбольний турнір на
призи міського голови

2022р.

ПРФВ

Бюджет
міської
ТГ

180,00

2022р.

ПРФВ

Бюджет
міської
ТГ

450,00

1.9

Відкритий турнір з
волейболу

Автотранспортні
послуги

1560,00

1.10

Турнір до Дня міста

2022р.

ПРФВ

Бюджет
міської
ТГ

180,00

1.11

Турнір, присвячений
Дню захисника України

2022р.

ПРФВ

Бюджет
міської
ТГ

180,00

1.12

Кубок Міста з волейболу
серед дорослих команд

2022р.

ПРФВ

Бюджет
міської
ТГ

180,00

Всього:

1

1.1

1.2

Збільшення та
залучення молоді
Пирятинської МТГ
(до 50 осіб) до занять з
волейболу Організація
та проведення заходу
Залучення молоді до
занять з волейболу
(до 50 осіб). Організація
та проведення заходу
Збільшення та
залучення населення
Пирятинської МТГ
(до 55 осіб) до занять з
волейболу. Організація
та проведення заходу
Збільшення та
залучення населення
Пирятинської МТГ
(до 80 осіб) до занять з
волейболу. Організація
та проведення заходу.
Призові місця
Збільшення та
залучення населення
Пирятинської МТГ
(до 60 осіб) до занять з
волейболу. Організація
та проведення заходу.
Призові місця
Збільшення та
залучення молоді
Пирятинської МТГ
(до 50 осіб) до занять з
волейболу. Організація
та проведення заходу
Збільшення та
залучення населення
Пирятинської МТГ
(до 60 осіб) до занять з
волейболу. Організація
та проведення заходу.
Призові місця
Збільшення та
залучення молоді
Пирятинської МТГ
(до 50 осіб) до занять з
волейболу. Організація
та проведення заходу

22 980,00
Міський шаховий клуб „Дебют“
КПКВК МБ 0215062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють
фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
Придбання спортивного
Бюджет
Створення необхідних
інвентарю для змагань
2022р.
МШКД
міської
8500,00
умов для занять
місцевого, обласного та
ТГ
з шахів та шашок
Всеукраїнського рівня
Участь команди
Бюджет
Пирятинської МТГ
2022р.
МШКД
міської
450,00
Міжобласний турнір
(6 осіб) в міжобласному
ТГ
пам’яті Небесної сотні
турнірі. Організація
Автотран1200,00

спортні
послуги

1.3

Шаховий турнір
присв’ячений Дню
Великодня

2022р.

та проведення заходу.
Призові місця

МШКД

Бюджет
міської
ТГ

Автотранспортні
послуги

180,00

1200,00

1.4

Шаховий турнір до Дня
Перемоги серед дорослих
та дітей

2022р.

МШКД

Бюджет
міської
ТГ

90,00

1.5

Шаховий турнір до Дня
Конституції України
серед дорослих та дітей

2022р.

МШКД

Бюджет
міської
ТГ

90,00

1.6

Шаховий турнір до
Міжнародного дня шахів
серед дорослих та дітей

2022р.

МШКД

Бюджет
міської
ТГ

90,00

1.7

Шаховий турнір серед
дорослих та дітей до Дня
Незалежності України

2022р.

МШКД

Бюджет
міської
ТГ

90,00

1.8

Шаховий турнір
дорослих та дітей до Дня
фізичної культури і
спорту

2022р.

МШКД

Бюджет
міської
ТГ

90,00

1.9

Шаховий турнір
дорослих та дітей до Дня
міста

2022р.

МШКД

Бюджет
міської
ТГ

90,00

2022р.

МШКД

Бюджет
міської
ТГ

225,00

1.10

1.11

Відкритий шаховий
турнір

Шаховий турнір до Дня
захисника України серед

Автотранспорт
ні послуги
2022р.

1800,00

МШКД

Бюджет
міської

Участь команди
Пирятинської МТГ
(5 осіб) в міжобласному
турнірі. Організація та
проведення заходу.
Призові місця
Збільшення та
залучення населення
Пирятинської МТГ (до
20 осіб, з них 10 дітей,
10 дорослих ) до занять
з шахів. Організація та
проведення заходу.
Призові місця
Залучення населення
Пирятинської МТГ (до
21 осіб, з них 8 дітей, 13
дорослих ) до занять з
шахів. Організація та
проведення заходу.
Призові місця
Збільшення населення
Пирятинської МТГ (до
25 осіб, з них 10 дітей,
15 дорослих ) до занять
з шахів. Організація та
проведення заходу.
Призові місця
Залучення населення
Пирятинської МТГ (до
22 осіб, з них 8 дітей, 14
дорослих ) до занять з
шахів. Організація та
проведення заходу.
Призові місця
Збільшення населення
Пирятинської МТГ (до
30 осіб, з них 14 дітей,
16 дорослих ) до занять
з шахів. Організація та
проведення заходу.
Призові місця
Залучення населення
Пирятинської МТГ (до
20 осіб, з них 8 дітей, 12
дорослих ) до занять з
шахів. Організація та
проведення заходу.
Призові місця
Участь команди
Пирятинської МТГ
(6 осіб) в відкритому
шаховому турнірі.
Організація та
проведення заходу.
Призові місця
Збільшення населення
Пирятинської МТГ (до

дорослих та дітей

ТГ
90,00

1.12

Шаховий турнір до Дня
сільського господарства

2022р.

МШКД

Бюджет
міської
ТГ

Автотранспорт
ні послуги

225,00
1200,00

1.13

Відкритий Чемпіонат
Полтавської області з
шахів присвячений
пам’яті Надії.
Шамфарової

2022р.

МШКД

Бюджет
міської
ТГ

720,00

1.14

Відкрита першість міста
з класичних шахів серед
дорослих та дітей

2022р.

МШКД

Бюджет
міської
ТГ

180,00

Всього
Разом:

16 510,00
1 962 620,00

20 осіб, з них 10 дітей,
10 дорослих ) до занять
з шахів. Організація та
проведення заходу.
Призові місця
Участь команди
Пирятинської МТГ(5
осіб) в міжобласному
турнірі. Організація та
проведення заходу.
Призові місця
Збільшення кількості
учасників
Пирятинської МТГ (до
20 осіб ) в шаховому
турнірі. Організація та
проведення заходу.
Призові місця
Залучення населення
Пирятинської МТГ (до
20 осіб, з них 8 дітей, 12
дорослих ) до занять з
шахів. Організація та
проведення заходу.
Призові місця

Додаток 4
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
Пирятинська міська рада
Лубенський район, Полтавська область
Код відомчої класифікації _______02________________________________
Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету 0215042, 0215053, 0215062
Код КЕКВ ____2610______________________________________________

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

148,385

141,355

111,79

104,1

Червень
127,51

Серпень

Травень
269,345

124,33

Квітень
229,91

Липень

Березень
216,83

118,96

Лютий

1 962,62

153,055

Рішення
двадцять
третьої сесії
міської ради
від 24 грудня
2021 року
№ 891

Всього,
тис.грн

Січень

2022

Правова
підстава

В тому числі по місяцях, тис. грн

217,05

Рік

Річний
обсяг
фінансуван
ня
Програми

Начальник управління економіки та
агропромислового розвитку

Ірина СОЛДАТОВА

Секретар ради

Сергій ПАЗЮК

24 грудня 2021 року

Додаток

Розрахунок витрат на участь команди ФК „Пирятин“ /дорослі/
в Чемпіонаті Полтавської області з футболу 2022 року
1. Придбання спортивного інвентарю для навчально-тренувальних ігор по
підготовці та участі в Чемпіонаті, Кубку Полтавської області по футболу
(форма футбольна –18 комплектів, м’ячі футбольні – 2 шт. = 20 000 грн.)
2. Навчально-тренувальні ігри по підготовці до Чемпіонату області
/тренувальні ігри до початку змагань м. Лубни, м. Гребінка/ (90 грн. х 25 чол.
х 2 ігри = 4 500 грн)
3. Навчально-тренувальні збори по підготовці до кожної календарної гри
Чемпіонату області /згідно графіка змагань/(90 грн. х 25 чол. х 5 днів х 16 ігор =
180 000 грн. ).
4. Харчування спортсменів в день ігор (90 грн. х 25 чол. х 16 ігор = 36
000 грн).
5. Навчально-тренувальні збори по підготовці до Кубку області/згідно
графіка змагань /(90 грн. х 25 чол. х 10 днів = 22 500 грн.) та харчування
спортсменів в день гри (90 грн. х 25 чол. х 2 гри = 4 500 грн).
6. Харчування обслуговуючого персоналу за підготовку футбольного
поля та проведення футбольного заходу (90 грн. х 3 чол. х 9 ігор = 2 430 грн).
7. Автотранспортні послуги по перевезенню дорослої команди ФК
Пирятин на ігри/згідно з графіком змагань/ – 30 060 грн
Пирятин – Лубни – Пирятин (100 км х 12 грн.) = 1200 грн
Пирятин – Гребінка – Пирятин (50 км х 12 грн.) = 600 грн
Пирятин – Миргород – Пирятин (200 км х 12 грн.) = 2400 грн
Пирятин – Полтава – Пирятин (400 км х 12 грн.) = 4800 грн
Пирятин – Семенівка – Пирятин (200 км х 12 грн.) = 2400 грн
Пирятин – Глобине – Пирятин (300 км х 12 грн.) = 3600 грн
Пирятин – Лубни – Пирятин (105 км х 12 грн.) = 1260 грн
Пирятин – Велика Багачка – Пирятин (300 км х 12 грн.) = 3600 грн
Пирятин – Полтава – Пирятин (400 км х 12 грн.) = 4800 грн
Пирятин – Очеретувате – Пирятин (250 км х 12 грн.) = 3000 грн
Пирятин – Хорол – Пирятин (200 км х 12 грн.) = 2400 грн
Всього: 299 990 грн.

