
 
 

 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
десятої сесії восьмого скликання 

 
 
28 квітня 2021 року № 408 
 
 
Про внесення змін до Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 2021 рік 

 
 
Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись рішенням 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 службовий листи відділу 
освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради від 13.04.2021 № 293, 
Пирятинської дитячо-юнацької спортивної школи від 15.04.2021 № 80, висновки 
та рекомендації постійних комісій, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
внести зміни до пункту 1 рішення восьмої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 31 березня 2021 року № 241 „Про затвердження 
Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 2021 рік“ (далі – Програма), 
виклавши Програму в новій редакції, що додається. 
 
 

 
Міський голова А. СІМОНОВ 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
щодо внесення змін до 

Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 2021 рік 
 

Програму розвитку пріоритетних видів спорту на 2021 рік затверджено 
рішенням восьмої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від               
31 березня 2021 року № 241 на загальну суму 250,0 тис. грн.  

У зв’язку зі змінами в календарних планах спортивно-масових заходів 
обласного та національного рівня, просимо вилучити з Програми заходи на суму                
67,700 тис. грн. Пропонуємо також доповнити Програму наступним заходом: 
„Лазертаг-гра для справжніх патріотів“, для придбання комплекту гри 
„Лазертаг“ на суму 114,8 тис. грн. 

Просимо на черговій сесії Пирятинської міської ради затвердити 
запропоновані нами зміни: 
№ 
п/п 

Перелік  заходів Затверджено по 
діючій 

Програмі 

Проект змін до  
програми, тис. 

грн.  

Пропонується 
 для 

включення до 
Програми та 
фінансування, 

тис. грн. 
1. 

„Лазертаг-гра для справжніх 
патріотів“: придбання 
комплекту гри „Лазертаг“: 
тагер (модель АК-74)-6 шт., 
пов’язка на голову. 

 
 
 

0,0 
 
 

 
 
 

+114,8 
 
 

 
 
  

114,8 

2. Навчально-тренувальні збори 
(легка атлетика) 

6,000 +0,412 6,412 

3. Обласна гімназіада школярів з 
чотириборства „Дружба“ 

3,400 -3,400 0 

4. Обласна гімназіада школярів 
„Козацький гарт“ 

8,240 -8,240 0 

5. Обласна гімназіада школярів з 
легкої атлетики 

3,640 -3,640 0 

6. Обласна гімназіада „Старти 
надій“ 

9,960 -9,960 0 

7. 
Навчально-тренувальні збори з 
боротьби сумо 

6,000 -6,000 0 

8. Естафета по місту до Дня 
перемоги 

2,500 -2,500 0 

9. Обласна гімназіада школярів з 
футболу 

8,000 -8,000 0 

10. Фінал обласної гімназіади з 
баскетболу серед юнаків 

7,600 -7,600 0 



11. Фінал обласної гімназіади з 
баскетболу серед дівчат 

7,600 -7,600 0 

12. Чемпіонат Полтавської області 
серед жіночих та чоловічих 
команд з баскетболу 

12,000          -6,000 6,000 

13. Чемпіонат області з боротьби 
дзюдо 

8,800 -5,172 3,628 

 Всього по програмі 250,0 +47,100 297,100 
 
Програма потребує додаткового фінансування на суму 47,100 тис. грн. 

Загальний обсяг фінансування Програми після внесення змін становить                  
297,100 тис.грн. 
 
 
 
Начальник відділу освіти, 
молоді та спорту міської ради Н.Г. Шерзой  
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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 до 
2010 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 
01.03.2017р.№ 115, План соціально-економічного розвитку Пирятинської міської  
територіальної громади на 2021 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.   

  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 2021 році. 

Програма сприятиме розвитку дитячого-юнацького, любительського та 
ветеранського спорту в Пирятинській міській  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; 
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).  
Строк реалізації Програми – 2021 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 Коваленко Т.В. та постійна 
комісія з питань освіти, фізичної культури, охорони здоров’я, соціального 
захисту та гендерної рівності (Гаркавенко О.М.). 

Контроль за використанням коштів здійснюється у порядку, 
встановленому чинним законодавством. 
 
 
 
 
Начальник відділу освіти, 
молоді та спорту міської ради Н.Г. Шерзой  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Додаток 1  
 

 
П А С П О Р Т 

Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 2021 рік  
 
 

1. Ініціатор розроблення Програми Виконком Пирятинської міської ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 
документа міської ради про 
розроблення програми 

Розпорядження міського голови від 10.03. 
2021 № 77 

3. Розробник Програми Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської 
міської ради  

4. Співрозробник програми ДЮСШ, 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 2021 рік  
Етапи виконання програми (для 
довгострокових програм) 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у виконанні Програми 

Бюджет міської територіальної громади 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації Програми, 
всього, у тому числі: 

297,100 тис.  грн. 

коштів бюджету міської ТГ (грн)  297,100 тис.  грн. 
Коштів інших джерел  

 
 
 

Додаток 2  
 

Ресурсне забезпечення Програми 
розвитку пріоритетних видів спорту на 2021 рік  

 
 

Обсяг коштів, які 
пропонується залучити на 

виконання програми 

Етапи виконання 
програми 

Усього витрат на 
виконання 

Програми, тисяч 
гривень 

І ІІ ІІІ 
2021 рік   

Обсяг ресурсів усього 
(тис. грн), у тому числі: 

297,100 - - 297,100 

міський бюджет(тис. грн), 297,100 - - 297,100 
кошти не бюджетних 
джерел 

- - - - 

 



Додаток 3  
 
 

Напрями діяльності та заходи 
Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 2021 рік 

 
 

№ 
з/п 

Назва 
напряму 
діяльності 

(пріоритетніс
ть завдання) 

Перелік заходів 
Програми 

Строк 
виконання 
заходу 

Виконавці Джерела 
фінансу-
вання 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість), 
тис. грн. 

Очікуваний 
результат 

Легка 
атлетика 

Навчально-
тренувальний 
збір (легка 
атлетика) 

Березень Виконком 
міської ради 

Бюджет 
міської ТГ 

6,412  
Збільшення 
кількості осіб, 
що займаються

легкою 
атлетикою,  в 
Пирятинській 
ТГ на 5%. 

Покращення 
організації  
дозвілля 
широких 
верств 

населення 
Пирятинської 

ТГ. 
 
 
 
 
 
 

Популяризаці

я здорового 
способу 
життя, 

залучення 
більшої 
кількості 
учнів та 
молоді до 
занять 

спортом. 
 

Чемпіонат 
Полтавської 
області серед 
чоловіків та 

жінок  
м. Полтава 

Червень Виконком 
міської ради 

Бюджет 
міської ТГ 

7,000 

Відкриті 
обласні 

легкоатлетичні 
змагання до 
Дня фізичної 
культури і 

спорту до Дня 
міста на призи 
Ю. Шевченка, 
О. Шербак, 
тренера А. 
Бахмача 

м. Пирятин 

Вересень Виконком 
міської ради 

Бюджет 
міської ТГ 

6,340 

Гімназіада з 
легкоатлетичн

ого кросу 
м. Пирятин 

Жовтень Виконком 
міської ради 

Бюджет 
міської ТГ 

6,080 

Командний 
чемпіонат міст 
і районів серед 

юнаків та 
юніорів  

м. Полтава 

Листопад Виконком 
міської ради 

Бюджет 
міської ТГ 

7,000 

Усього 32,832  



 Футбол Навчально-
тренувальні 
збори для 

підготовки до 
обласних та 
Всеукраїнсь-
ких змагань 

Березень-
Червень 

Виконком 
міської ради 

Бюджет 
міської ТГ 

40,000 Збільшення 
кількості осіб, 
що займаються 
футболом  в 
Пирятинській 
ТГ на 5%. 
Покращення 
організації  
дозвілля 
широких 
верств 
населення 
Пирятинської 
ТГ 
Чемпіонати 
області серед 
юнаків, 
дівчат - 1-5 
місце 

Відкритий 
футбольний 
турнір до Дня 

фізичної 
культури і 

спорту та Дня 
міста м. 
Пирятин 

Вересень Виконком 
міської ради 

Бюджет 
міської ТГ 

1,200 

Чемпіонат 
області ДЮФЛ 
2009-2010 р.н 

Травень-
Жовтень 

Виконком 
міської ради 

Бюджет 
міської ТГ 

 

Чемпіонат 
області 

(ДЮФЛ) за 
призначенням 

Січень 
Лютий 
Березень 

 

Виконком 
міської ради 

Бюджет 
міської ТГ 

8,800 

Усього 50,000  
Баскетбол Традиційний 

обласний 
баскетбольний 
фестиваль 

„Оранжевий 
м’яч 2021“  
м. Пирятин 

Березень - 
Травень 

Виконком 
міської ради 

Бюджет 
міської ТГ 

1,800  
 

 
 
 
 
 
 

Збільшення у 
2021 році 

чисельності 
представників 
різних верств 
населення, у 
тому числі 
дітей та 

підлітків, які 
регулярно 
займаються 
різними 
видами 

фізкультурно-
оздоровчої та   
спортивної 
роботи,                              

Чемпіонат 
Полтавської 
області серед 
чоловічих 
команд  

за призначенням 

Квітень-
Травень 

Виконком 
міської ради 

Бюджет 
міської ТГ 

6,000 

Навчально-
тренувальні 
збори по 

підготовці в 
Чемпіонатах 
області та 
України з 
баскетболу 

Лютий-
Червень 

Виконком 
міської ради 

Бюджет 
міської ТГ 

40,000 

Відкритий 
баскетбольний 
турнір  до Дня 

фізичної 

Вересень Виконком 
міської ради 

Бюджет 
міської ТГ 

1,200 



культури і 
спорту та Дня 

міста  
м. Пирятин 

організація та 
проведення 
для різних 
верств 

населення   
спортивно-
масових 
заходів з 

залученням 
якомога 
більшого 
числа 

учасників; 
 

організація та 
проведення на 
належному 

рівні обласних  
змагань;  

 
забезпечення 
підготовки та 
успішного 
виступу 
команд 

Пирятинської 
громади  в 
змаганнях 
обласного 
рівня. 

 
 
 
 
 

Постійна 
участь 
збірних 
команд 

Пирятинської 
громади в 

Чемпіонатах 
області та 
Гімназіадах 
позитивно 
впливає на 
спортивний 
імідж нашого 

краю. 
 

Чемпіонат 
Полтавської 
області серед 

команд ДЮСШ 
МОН України 

юнаки  
2005-2006 р.н.  

м. Лубни 

Вересень-
Жовтень 

Виконком 
міської ради 

Бюджет 
міської ТГ 

 

Чемпіонат 
Полтавської 
області серед 

команд ДЮСШ 
МОН України 

дівчата  
2005-2006 р.н.  

м. Хорол 

Вересень-
Жовтень 

Виконком 
міської ради 

Бюджет 
міської ТГ 

 

Чемпіонат 
Полтавської 
області серед 

команд ДЮСШ 
МОН України 

юнаки  
2007-2008 р.н.  

м. Лубни 

Вересень-
Жовтень 

Виконком 
міської ради 

Бюджет 
міської ТГ 

 

Чемпіонат 
Полтавської 
області серед 

команд ДЮСШ 
МОН України 

дівчата  
2007-2008 р.н.  
м. Миргород  

Вересень-
Жовтень 

Виконком 
міської ради 

Бюджет 
міської ТГ 

 

Чемпіонат 
Полтавської 
області серед 

жіночих команд  
за призначенням 

 

Жовтень-
Листопад 

Виконком 
міської ради 

Бюджет 
міської ТГ 

 

Чемпіонат ТГ м. 
Пирятина з 
баскетболу 

серед чоловічих 
команд  

2021 року              
м. Пирятин 

Жовтень-
Листопад 

Виконком 
міської ради 

Бюджет 
міської ТГ 

 

Усього 49,000  



Сумо Чемпіонат 
Украъни з 

боротьби сумо 
м. Мелітополь 

Квітень Виконком 
міської ради 

Бюджет 
міської ТГ 

23,800  
 
 

Збільшення 
кількості осіб, 
що займаються 
боротьбою 
сумо в 

Пирятинській 
ТГ на 5%. 

Покращення 
організації  
дозвілля 
широких 
верств 

населення 
Пирятинської 

ТГ 

 Відкритий 
турнір з 

боротьби сумо 
до Дня фізичної 

культури і 
спорту та Дня 

міста  
м. Пирятин 

Вересень Виконком 
міської ради 

Бюджет 
міської ТГ 

1,200 

Усього 25,000  
Дзюдо Чемпіонат 

області серед 
юнаків та 
юніорів м. 
Горішні 
Плавні 

Травень Виконком 
міської ради 

Бюджет 
міської ТГ 

3,628 Створення умов 
для занять 
дзюдо в 

Пирятинській 
ТГ. Покращення 

організації 
дозвілля 

широких верств 
населення  

Пирятинської 
ТГ 

Чемпіонати 
області серед 
юнаків, 
дівчат та 
дорослих - 1-
5 місце. 

Чемпіонат 
України серед 
юнаків, дівчат 
та дорослих - 

1-5 місце. 

Чемпіонат 
області серед 
дівчат та 
юніорів 

м.Полтава 

Червень Виконком 
міської ради 

Бюджет 
міської ТГ 

1,200 

Чемпіонат 
України з 
боротьби 
дзюдо 

 м. Харків 

Серпень Виконком 
міської ради 

Бюджет 
міської ТГ 

15,000 

Усього 19,828  
Шахи Фінальні 

змагання 
обласної 
гімназіади 
школярів  

м. Миргород 

Лютий-
Квітень 

Виконком 
міської ради 

Бюджет 
міської ТГ 

5,640 Створення 
умов для занять 
шахами в 
Пирятинській 
ТГ. 
.Покращення 
організації 
дозвілля 
широких верств 
населення 
Пирятинської 
ТГ 
Чемпіонати 
області серед 
юнаків, 



дівчат та 
дорослих - 1-
5 місце. 
Чемпіонат 
України 
серед юнаків, 
дівчат та 
дорослих - 1-
5 місце. 

 Усього 5,640  
 Військово-

патріотичне 
виховання 
учнівської 
молоді 

„Лазертаг-гра 
для справжніх 
патріотів“: 
придбання 

комплекту гри 
„Лазертаг“: 
тагер (модель 
АК-74)-6 шт., 
пов’язка на 
голову.. 

2021 Виконком 
міської ради 

Бюджет 
міської ТГ 

114,8 Підвищення 
рівня 

фізичної та 
моральної 
підготовки 
дітей та 
молоді до 
захисту 
Вітчизни, 
створення 
умов для 

ефективного 
проведення 
практичних 
навчань 
основам 
захисту 

Вітчизни та 
цивільної 
оборони. 

Усього по заходах програми (тис. грн.)  297,100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 4  
 

 
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
Пирятинська міська рада 

Лубенський район, Полтавська область 
 

Код відомчої класифікації видатків _0211021, 0215062, 0211142, 3719770, 0611021,0615062, 
0611142 
 
Рік Правова підстава Річний обсяг 

фінансування 
Програми 

В тому числі по місяцях, тис. грн 

Всього тис. грн 
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2021 Рішення десятої сесії 
Пирятинської міської 

ради восьмого 
скликання від  

28 квітня 2021 року 
    № 408 
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Начальник відділу освіти, 
молоді та спорту міської ради Н.Г. Шерзой  
 
 
Секретар міської ради С.Г. Пазюк 
 
 
28 квітня 2021 року 


