
 

 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 31.08.2021 № 12-8/VIII 

м. Золотоноша 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2016 № 17-17/VІІ  

,,Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту в  

місті на 2016-2020 роки” зі змінами 

 

 Розглянувши лист служби у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради (16.08.2021 року №  2620) про 

внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2016 № 17-17/VІІ ,,Про 

затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту в місті на 2016-

2020 роки” зі змінами від 15.12.2020 № 2-23/VІІІ, від 23.03.2021 № 5-11/VІІІ, 

керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, - 

 

міська рада вирішила : 

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 20.12.2016  

№ 17-17/VІІ ,,Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту 

в місті на 2016-2020 роки’’, виклавши додаток у новій редакції (додається). 

2. Координацію роботи з виконання рішення доручити заступнику 

міського голови Ніщенко М.Е., контроль за виконанням рішення покласти на 

постійну депутатську комісію з гуманітарних питань  (Денисюк Л.І.). 

 

 

Міський голова                                                     Віталій ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ніна Засенко  23880 



Додаток 

до рішення міської ради 

від 31.08.2021 № 12-8/VIII  

  

Для виконання програми необхідно здійснити такі заходи: 

 

І. Головні напрямки розвитку фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності   

 

1. Навчально-виховна сфера 

1.1. Проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у всіх 

навчальних закладах громади. 

Відділ освіти, служба у справах дітей, 

сім’ї, молоді та спорту, ДЮСШ 

2021 рік 

1.2. Поліпшити матеріально-технічне, науково-методичне, медичне та 

фінансове забезпечення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у всіх 

навчальних закладах громади. 

Відділ освіти, служба у справах дітей, 

сім’ї, молоді та спорту, ДЮСШ,  

КП „Золотоніський міський центр 

ПМСД (сімейної медицини)”    

2021 рік 

1.3. Забезпечити розвиток олімпійських та неолімпійських видів спорту 

шляхом підтримки учнівського та студентського спорту. 

Відділ освіти, служба у справах дітей, 

сім’ї, молоді та спорту, ДЮСШ 

Постійно 

1.4. Підвищити рівень охоплення учнівської та студентської молоді 

фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою. 

Відділ освіти, служба у справах дітей, 

сім’ї, молоді та спорту, ДЮСШ 

Постійно 

1.5. Сприяти створенню у навчальних закладах громади спортивних клубів. 

Відділ освіти,  служба у справах дітей, 

сім’ї, молоді та спорту, ДЮСШ 

Постійно 

1.6. Надавати в уставленому порядку можливість використання фізкультурно-

спортивних споруд загальноосвітніх навчальних закладів в позаурочний час для 

занять фізичною культурою та спортом. 

Відділ освіти, служба у справах дітей, 

сім’ї, молоді та спорту, ДЮСШ 

2021 рік 

 

 

 



2. Дитячо-юнацький спорт  

2.1. Забезпечити збереження контингенту вихованців і тренерсько-

викладацького складу дитячо-юнацької спортивної школи  та сприяти 

підвищенню ефективності їх діяльності.  

Відділ освіти,  служба у справах, дітей, 

сім’ї, молоді та спорту, ДЮСШ 

2021 рік 

2.2. Забезпечити діяльність на території громади спортивних секцій дитячо-

юнацької спортивної школи з метою охоплення постійними заняттями спортом 

понад 15 відсотків  дітей. 

Відділ освіти, служба у справах дітей, 

сім’ї, молоді та спорту, ДЮСШ 

2021 рік 

2.3. Передбачити під час формування проєкту бюджету Золотоніської міської 

територіальної громади кошти в межах галузі „Фізичної культури та спорту” на  

фінансову підтримку дитячо-юнацької-спортивної школи, комунального 

підприємства ФК „Спартак”, ФК „Зеніт” в/ч 1402, громадських організацій та 

спортивних федерацій з баскетболу, футболу,шахів, греко-римської боротьби. 

Відділ освіти, ДЮСШ, служба у 

справах дітей, сім’ї, молоді та спорту 

2021 рік 

 

3. Спорт вищих досягнень 

3.1. Забезпечити підготовку та проведення заходів з фізичної культури і 

спорту районного та обласного значення згідно календарного плану. 

Служба у справах дітей, сім’ї,  молоді 

та спорту, КП ФК „Спартак”, відділ 

освіти,    федерація футболу, ГО ,,Ліга 

Баскет”, федерація шахів, ДЮСШ 

2021 рік 

3.2. Забезпечити підготовку та участь спортсменів громади у спортивних 

заходах районного, обласного та всеукраїнського рівня з олімпійських та 

неолімпійських видів спорту згідно календарного плану. 

Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та 

спорту, КП ФК „Спартак”, відділ 

освіти, ДЮСШ, федерація футболу, 

федерація шахів, ГО ,,Ліга Баскет” 

2021  
3.3. Забезпечити проведення заходів які спрямовані на популяризацію 

олімпійських видів спорту в громаді.  

Служба  у справах дітей, сім’ї, молоді 

та спорту, відділ освіти, ДЮСШ, 

федерація футболу, КП ФК „Спартак”, 

федерація шахів, ГО ,,Ліга Баскет” 



2021 рік 

3.4. Сприяти підготовці та проведенні міських, обласних та всеукраїнських 

змагань в місті.  

Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та 

спорту, ДЮСШ, відділ освіти, 

федерація футболу, федерація шахів, 

КП ФК „Спартак”, ГО ,,Ліга Баскет” 

2021 рік 

 

ІІ. Фізкультурно-оздоровча робота у виробничій та соціально побутовій сфері 

 

1. Проводити заходи спрямовані на популяризацію фізичної культури та 

спорту серед працівників підприємств та організацій громади. 

Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та 

спорту, управління економіки  

2021 рік 

2. Забезпечити  участь спортивних команд громади в обласних галузевих 

спартакіадах та змагань серед працівників підприємств та організацій області. 

Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та 

спорту, управління економіки  

2021 рік 

3. Проводити заходи спрямовані на популяризацію фізичної культури та 

спорту серед працівників правоохоронних органів та рятувальних служб 

громади та забезпечити їх участь в обласних галузевих спартакіадах та 

змаганнях. 

Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та 

спорту, Золотоніський ВП ГУНП в 

Черкаській області, Золотоніський РВ 

УМНС України в Черкаській області 

2021 рік 

4. Проводити  заходи спрямовані на популяризацію фізичної культури та 

спорту серед працівників промисловості і транспорту та забезпечити їх участь в 

обласних галузевих спартакіадах та змаганнях. 

Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та 

спорту, управління економіки  

2021 рік 

5. Проводити заходи спрямовані на популяризацію фізичної культури та 

спорту серед працівників галузевих профспілок та членів їх сімей, а також 

забезпечити їх участь в обласних галузевих спартакіадах та змаганнях.   

Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та 

спорту, управління економіки  

2021 рік 

6. Створювати умови для відпочинку, профілактичних занять фізкультурно-

спортивного спрямування для працівників і службовців підприємств громади. 



Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та 

спорту, управління економіки, галузеві 

профспілкові організації громади 

2021 рік 

7. Розвивати систему спортивних клубів за місцем проживання  

та надання методичної і матеріальної допомоги щодо їх функціонування. 

Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та 

спорту, управління економіки, галузеві 

профспілкові організації громади  

Постійно 

 

ІІІ. Фізичне виховання та спортивна робота серед населення зі специфічними 

професійними та фізичними характеристиками 

 

1. Розвиток фізичної культури та спорту серед інвалідів 

1.1. Сприяти вирішенню питання щодо створення центру із фізичної культури 

і спорту інвалідів у місті на базі Золотоніського міського центру соціальної 

допомоги. 

Золотоніський міський центр соціальної 

допомоги, служба у справах дітей,  

сім’ї, молоді та спорту 

2021 рік 

1.2. Здійснювати відбір перспективних спортсменів-інвалідів та, у межах 

своїх повноважень, забезпечувати їх підготовку до участі у змаганнях. 

Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та 

спорту 

2021 рік 

 

2. Розвиток фізичної культури та спорту серед спортсменів-ветеранів 

2.1. Забезпечити проведення та організацію масових фізкультурно-

спортивних заходів за місцем проживання серед ветеранів та забезпечити їх 

участь у  регіональних та Всеукраїнських змаганнях і конкурсах. 

Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та 

спорту, ДЮСШ, відділ освіти, 

федерація футболу, федерація шахів, 

КП ФК „Спартак”, ГО ,,Ліга Баскет” 

2021 рік 

2.2. Забезпечити підготовку та участь  спортивних команд у проведенні 

заходів з фізичної культури і спорту регіонального та Всеукраїнського значення 

серед спортсменів-ветеранів. 

Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та 

спорту, ДЮСШ, відділ освіти, 

федерація футболу, федерація шахів, 

КП ФК „Спартак”, ГО ,,Ліга Баскет” 

2021 рік 



2.3. Забезпечити підготовку та участь спортсменів-ветеранів у спортивних 

заходах регіонального та Всеукраїнського рівня з олімпійських та 

неолімпійських видів спорту. 

Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та 

спорту, ДЮСШ, відділ освіти, 

федерація футболу, федерація шахів, 

КП ФК „Спартак”, ГО ,,Ліга Баскет” 

2021 рік 

 

ІV. Розвиток матеріально-технічної бази та інфраструктури 

фізичної культури і спорту 

 

1. Кадрове забезпечення 

1.1. Визначити потребу у фахівцях фізкультурно-оздоровчого і спортивного 

профілю громади. 

Відділ освіти, ДЮСШ, служба у 

справах дітей, сім’ї, молоді та спорту 

2021 рік 

1.2. Сприяти працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів 

спортивного профілю у ДЮСШ та начальні заклади громади. 

Відділ освіти, ДЮСШ 

2021 рік 

  

2. Фінансове, матеріально-технічне забезпечення 

2.1. Забезпечити фінансування навчальних закладів громади, ДЮСШ  для 

придбання штучного покриття для спортивного майданчика розміром 42х22м,  

а також будівництво в навчальних закладах сучасних ігрових спортивних 

майданчиків з баскетболу, волейболу, міні-футболу та тренажерних 

майданчиків для загальної фізичної підготовки населення. 

Відділ освіти, ДЮСШ, служба у 

справах дітей, сім’ї, молоді та спорту 

2021 рік 

2.2. Забезпечити фінансову підтримку футбольної команди військової части 

А1402 „Зеніт” м. Золотоноша для забезпечення участі в змаганнях  Ліги 

учасників АТО. 

В/ч А1402, служба у справах дітей,  

сім’ї, молоді та спорту 

2021 рік 

2.3. Забезпечити цільове та ефективне використання і збереження майна 

спортивних та тренажерних майданчиків для загальної фізичної підготовки 

населення. 

Відділ освіти, ДЮСШ, служба у 

справах дітей, сім’ї, молоді та спорту 

2021 рік 



2.4. З метою подальшого розвитку легкої атлетики сприяти облаштуванню 

легкоатлетичних секторів на території стадіону дитячо-юнацької спортивної 

школи  за адресою вул. Черкаська, буд. 5. 

Відділ освіти, ДЮСШ, служба у 

справах дітей, сім’ї, молоді та спорту 

2021 рік 

2.5. Провести комплекс заходів для введення в експлуатацію футбольного 

поля на стадіоні ДЮСШ для проведення навчально-тренувальних занять та 

спортивних заходів. 

Відділ освіти, ДЮСШ, служба у 

справах дітей, сім’ї, молоді та спорту 

2021 рік 

2.6. Передбачити під час формування  бюджету Золотоніської міської 

територіальної громади, кошти в галузі „Фізичної культури та спорту” на  

фінансову підтримку КП ФК „Спартак”, громадських організацій та спортивних 

федерацій з футболу, баскетболу, шахів, греко-римської боротьби. 

Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та 

спорту, ДЮСШ, відділ освіти, 

федерація футболу, федерація шахів, 

КП ФК „Спартак”, ГО ,,Ліга Баскет” 

2021 рік 

2.7. З метою розвитку боксу надавати фінансову підтримку громадській 

організації ,,Центр підтримки спорту Центуріон” для придбання боксерського 

рингу”. 

Служба у справах дітей, сім’ї, молоді    

та спорту 

2021 рік 

2.8. З метою розвитку художньої гімнастики  забезпечити фінансову підтримку 

громадської організації ,,Золотоніський міськрайонний спортивний клуб 

,,Профіспорт” для проведення турнірів, чемпіонатів, кубків, покращення 

матеріально – технічної бази, тощо”.      

      Служба у справах дітей, сім’ї, молоді  

      та спорту 

      2021 рік 

 

3. Організаційне та інформаційне забезпечення 

3.1. Забезпечити своєчасне подання річної статистичної звітності  

у відповідності із вимогами Міністерства молоді та спорту України. 

Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та 

спорту, ДЮСШ 

2021 рік 

3.2. Створити постійно діючі рубрики  в засобах масової інформації, про 

позитивний вплив на здоров’я людини заняття фізичною культурою та спортом, 

залучити до пропаганди здорового способу життя об'єднання профспілкових 



організацій, роботодавців, державних та громадських діячів, ветеранів 

спортивного руху та відомих спортсменів.  

Газета „Златокрай”, офіційний сайт 

Золотоніської міської ради, відділ 

освіти, служба у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту, ДЮСШ 

2021 рік 

3.3. Розробити механізм співпраці між загальноосвітніми навчальними 

закладами, спортивною школою, клубами незалежно від їх підпорядкування 

щодо надання безкоштовного або на пільгових умовах спортивних об’єктів  

для проведення навчально-тренувальних занять, спортивних змагань. 

Служба у справах дітей, сім’ї, молоді 

та спорту, ДЮСШ, відділ освіти, 

федерація футболу, федерація шахів, 

КП ФК „Спартак”, ГО ,,Ліга Баскет” 

2021 рік 

3.4. Проводити місячники та рейди-перевірки щодо підготовки спортивних 

споруд до роботи у весняно-літній та осінньо-зимовий періоди. 

Відділ освіти, ДЮСШ, служба у 

справах дітей, сім’ї, молоді та спорту 

2021 роки 

 

 

 

Секретар ради                   Наталія СЬОМАК 
 

 


