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КОБЕЛЯЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
вул.Касьяна, 29, м. Кобеляки, Полтавського району Полтавської області, 39200 

тел./факс: (05343) 3-12-05, e-mail: 21051562@mail.gov.ua, Код ЄДРПОУ 21051562 

 

РІШЕННЯ СЕСІЇ РАДИ 

 

вісімнадцятої сесії восьмого скликання 

 

23  лютого 2022 року         №  

 

Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту в Кобеляцькій 

міській раді на 2021 - 2025 роки шляхом викладення її в новій редакції  

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 

реалізації вимог Закону України «Про фізичну культуру та спорт», враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, 

культури, спорту та партнерських зв’язків, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Програми розвитку фізичної культури і спорту в Кобеляцькій 

міській раді на 2021 - 2025 роки, затвердженої рішенням п'ятої сесії Кобеляцької міської ради 

восьмого скликання від 25.01.2021 № 13 «Про затвердження Програми розвитку фізичної 

культури і спорту в Кобеляцькій міській раді на 2021 - 2025 роки», шляхом викладення її в 

новій редакції (додається на 5 аркушах). 

 

2. Організацію виконання цього рішення покласти на Відділ культури, туризму, молоді 

та спорту Кобеляцької міської ради. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та партнерських 

зв’язків. 

 

 

 

Міський голова        О. КОПЕЛЕЦЬ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення сімнадцятої сесії 

Кобеляцької міської ради восьмого 

скликання  

__.02.2022 № ___ 

 

Паспорт  

Програми розвитку фізичної культури і спорту в Кобеляцькій міській раді  

на 2021 - 2025 роки 

 

1. Ініціатор розроблення програми Місцевий осередок громадської організації 

ВФСТ «Колос» у Кобеляцькій міській 

територіальній громаді (далі МО ГО ВФСТ 

«Колос» у Кобеляцькій міській територіальній 

громаді) 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа про розроблення 

проекту програми 

Розпорядження голови МО ГО ВФСТ «Колос» у 

Кобеляцькій міській територіальній громаді від 

04.01.2021 р. № 2 

3.  Розробник  програми МО ГО ВФСТ «Колос» у Кобеляцькій міській 

територіальній громаді 

4. Відповідальні виконавці програми Відділ культури, туризму, молоді та спорту 

Кобеляцької міської ради, ГО  ФУТБОЛЬНИЙ 

КЛУБ «КОБЕЛЯКИ», ДЮСШ 

5. Строк реалізації програми 2021 - 2025 роки 

6. Бюджети з яких залучаються 

кошти на виконання програми 

Міський бюджет 

 

І. Характеристика стану фізичної культури і спорту  
Реалізація державної політики протягом останніх років обумовила позитивні зміни у 

сфері фізичної культури і спорту. 

Проте досягнутий рівень розвитку фізичної культури і спорту не забезпечує 

оптимальної рухової активності кожної людини впродовж усього життя, поліпшення стану 

здоров’я, профілактики захворювань та фізичної реабілітації. До занять фізичною культурою 

і спортом в громаді залучено лише 10,1 відсотка населення. 

Фізична пасивність характерна для більшості людей працездатного та похилого віку. 

Особливе занепокоєння викликає погіршення здоров’я дітей та підлітків. 

Потребує також нагального розв’язання проблема розвитку спорту вищих досягнень. 

Ситуація, що склалася у сфері фізичної культури і спорту, зумовлена такими 

факторами:  

- не відповідність потребам громадян інфраструктури фізкультурно-оздоровчої 

діяльності у виробничій, навчально-виховній і соціально- побутовій сферах; 

- незадовільний стан матеріально-технічної бази, рівень забезпечення населення 

громади. Понад 40 відсотків спортивних майданчиків не відповідають сучасним вимогам;  

- недостатнє бюджетне фінансування (з місцевих бюджетів виділяється у середньому 

до 1-2  відсотка їх видаткової частини), неефективне залучення позабюджетних коштів; 

- низька заробітна плата, недостатня кількість інструкторів з фізкультурно-оздоровчої 

діяльності, низький рівень підготовки фахівців;  

- недостатнє пропагування здорового способу життя, занять дитячо-юнацьким і 

резервним спортом. 
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ІІ. Мета та основні завдання Програми 

Мета Програми полягає у створенні умов для розвитку фізичної культури і спорту. 

Для досягнення мети Програми необхідно вирішити такі основні завдання: 

 - сформувати у населення традиції та мотивації щодо фізичного виховання, як 

важливого чинника забезпечення здорового способу життя;  

 - удосконалити систему дитячо-юнацького спорту; 

 - підвищити якість відбору вибраних осіб до системи резервного спорту, створити 

умови для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної 

підготовки; 

 - удосконалити систему та підготовку членів збірних команд з видів спорту; 

 - удосконалити форми залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних 

занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання, навчання, місцях масового 

відпочинку; 

- забезпечити будівництво сучасних спортивних споруд за підтримки органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, належне їх обладнання та використання; 

- удосконалити економічні засади сфери фізичної культури і спорту, запровадженням 

ефективної моделі кадрового, фінансового, матеріально - технічного, медичного та 

інформаційного забезпечення. 

 

ІІІ. Напрямки виконання Програми 

Виконання Програми здійснюється за такими напрямками: 

1. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота: 

- фізичне виховання у закладах дошкільної, загальноосвітньої, професійно-технічної 

освіти; 

- спорт для всіх за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення; 

- масовий спорт серед сільського населення; 

- фізкультурно-оздоровча робота та реабілітаційна робота серед інвалідів. 

2. Розвиток олімпійського, параолімпійського, дефлімпійського та не - олімпійського 

спорту: 

- дитячий та дитячо-юнацький спорт; 

- резервний спорт; 

- спорт вищих досягнень; 

- спорт ветеранів. 

3. Система забезпечення розвитку фізичної культури і спорту: 

- кадрове забезпечення; 

- матеріально-технічне забезпечення; 

- фінансове забезпечення; 

- медичне забезпечення; 

- інформаційно-пропагандистське забезпечення. 

 

ІV. Фінансове забезпечення виконання Програми 

Фінансування на реалізацію Програми здійснюється за рахунок коштів, які щороку 

передбачаються в бюджеті Кобеляцької міської територіальної громади для виконання 

програмних заходів на розвиток галузі фізичної культури і спорту, а також з інших джерел не 

заборонених законодавством. Виконавцем заходів Програми та головним розпорядником 

коштів є Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради, одержувачем 

коштів місцевого бюджету на виконання Програми - ГО ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ 

«КОБЕЛЯКИ». 

 

V. Очікувані результати 

Виконання Програми дасть можливість:  
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 - підвищити рівень охоплення громадян фізкультурно-оздоровчою та спортивно-

масовою роботою до 15 відсотків загальної кількості населення; 

- удосконалити систему підготовки спортсменів для участі у складі збірних команд у 

обласних змаганнях; 

- підвищити рівень забезпечення населення сучасними спортивними майданчиками, 

покращити стан існуючої матеріально-технічної бази; 

- створити додаткову кількість робочих місць у сфері фізичної культури і спорту, 

підвищити престижність відповідних професій та удосконалити систему підготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців; 

- забезпечити отримання ліцензії на провадження фізкультурно-оздоровчої та 

спортивної діяльності всіх суб’єктів господарювання.  

 

VІ. Строк реалізації Програми: 

Програма реалізується протягом 2021 - 2025 років.  
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Додаток 1 

 

Ресурсне забезпечення Програми розвитку фізичної культури і спорту в Кобеляцькій 

міській раді на 2021 - 2025 роки, тис. грн. 

 
Обсяг коштів, які Всього, в тому числі, по рокам: 

залучаються на виконання 

програми виконання 

програми 

2021 2022 2023 2024 2025 

Державний бюджет  - - - - - 
Місцевий бюджет 16696 1871 3390 3505 3840 4090 

в тому числі:       

обласний бюджет - - - - - - 

районний бюджет - - - - - - 

міський бюджет 16696 1871 3390 3505 3840 4090 
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Додаток 2 

Напрями діяльності та заходи Програми розвитку фізичної культури і спорту в Кобеляцькій міській раді на 2021 – 2025 роки 

(тис. грн.) 

 

№  

з/п 

Перелік заходів програми Строк 

викона

ння 

Виконавці Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовний обсяг фінансування поетапно з розбивкою 

по роках, тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 усього 

1. Забезпечення функціонування та удосконалення мережі організацій та закладів фізичної культури і спорту 
1.1.  Фінансова підтримка статутної 

діяльності ГО ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ 

КОБЕЛЯКИ» (відповідно планів 

проведення змагань) 

2021 -

2025 

Відділ культури, туризму, молоді та спорту 

Кобеляцької міської ради, ГО ФУТБОЛЬНИЙ 

КЛУБ «КОБЕЛЯКИ» 

Міський 

бюджет 

762 900 900 1095 1150 4807 

1.2 Утримання посад інструкторів по 

спорту для роботи в сільських 

колективах фізкультури  

2021 -

2025 

Відділ культури, туризму, молоді та спорту 

Кобеляцької міської ради 

Міський 

бюджет 

575 1600 1650 1720 1800 7345 

1.3 Організація та проведення спортивних 

змагань з різних видів спорту у громаді. 

Забезпечення участі (організація 

виїздів) спортсменів громади усіх 

категорій у спортивних заходах будь-

яких рівнів 

2021 -

2025 

Відділ культури, туризму, молоді та спорту 

Кобеляцької міської ради 

Міський 

бюджет 

8 200 200 200 200 808 

1.4 Фінансова підтримка спортивних 

споруд  громади 

2021 -

2025 

Відділ культури, туризму, молоді та спорту 

Кобеляцької міської ради 

Міський 

бюджет 

434 500 550 600 700 2784 

1.5 Зміцнення матеріально-технічної бази 

сільських колективів фізкультури 

(придбання спортивної форми та 

інвентаря) 

2021 -

2025 

Відділ культури, туризму, молоді та спорту 

Кобеляцької міської ради 

Міський 

бюджет 

32 100 110 120 130 492 

РАЗОМ 1811 3300 3410 3735 3980 16236 

2. Заохочення кращих спортсменів району та їх тренерів 

2 Виплата винагород спортсменам  

чемпіонам та призерам міжнародних, 

всеукраїнських, обласних змагань та їх 

тренерам згідно положення 

2021 -

2025 

Відділ культури, туризму, молоді та спорту 

Кобеляцької міської ради, ДЮСШ 

Міський 

бюджет 

60 90 95 105 110 460 

РАЗОМ 60 90 95 105 110 460 

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ 1871 3390 3505 3840 4090 16696 


