
 

    

 

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ  

ДРУГА СЕСІЯ 

              

    

   Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                            
від 24 грудня 2020 року 

                                                           ______2018 РО 

Про затвердження комплексної  

Програми «Підтримки фізкультурно-спортивних  

заходів різного рівня та спортивних  

закладів  Конотопської міської  

територіальної громади у 2021 році» 

Відповідно п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою забезпечення належного рівня розвитку та підтримки 

спортивних заходів різного рівня, заходів, що включені до календарного плану 

спортивно-фізкультурних заходів відділу Конотопської міської ради у справах 

молоді та спорту, підтримки МЦФЗН «Спорт для всіх»,     

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1.Затвердити комплексну Програму підтримки фізкультурно-спортивних 

заходів різного рівня та спортивних закладів Конотопської міської 

територіальної громади у 2021 році (далі - Програма), що додається, з 

необхідним фінансуванням, визначеним у Програмі. 

2.Призначити головним відповідальним виконавцем та розпорядником 

коштів Програми виконавчий комітет Конотопської міської ради, 

співвиконавцем відділ міської ради у справах молоді та спорту (начальник 

Качура О.О.). 

 3.Фінансовому управлінню Конотопської міської ради (начальник 

Кошевецька В.П.) передбачити під час складання проекту бюджету 

Конотопської міської територіальної громади на відповідний рік видатки на 

здійснення визначених Програмою заходів виходячи з реальних можливостей 

бюджету.  
4.Відділу міської ради у справах молоді та спорту (начальник          

Качура О.О.), у термін до 25 лютого 2022 року, надати постійній комісії з 

питань освіти, культури, духовності, сім’ї та молоді, фізичної культури та 

спорту, засобів масової інформації, соціального захисту населення, праці, 

охорони здоров’я, материнства і дитинства звіт про виконання Програми.  

5.Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від             

28 грудня 2019 року «Про затвердження міської комплексної програми 



підтримки фізкультурно-спортивних закладів міста Конотоп на 2020 рік (7 

скликання 39 сесія). 

6.Організацію діяльності відповідального виконавця та розпорядника 

коштів програми покласти на керуючого справами виконкому, відділ міської 

ради у справах молоді та спорту (начальник Качура О.О.). 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань освіти, культури, духовності, сім’ї та молоді, фізичної культури та 

спорту, засобів масової інформації, соціального захисту населення, праці, 

охорони здоров’я, материнства і дитинства (голова Гребеник Т.В.). 

8.Дане рішення набуває чинності з 01.01.2021. 

 

 
Головуючий на засіданні                                                  Тарас ОМЕЛЬЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення міської ради 

                                                                                 8 скликання 2 сесія   

Від 24 грудня 2020 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 

ПІДТРИМКИ  

ФІЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНИХ  

ЗАХОДІВ РІЗНОГО РІВНЯ ТА СПОРТИВНИХ ЗАКЛАДІВ 

КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРИАЛЬНОЇ ГРОМАДИ   

У 2021 РОЦІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Конотоп – 2020 рік 



1. Паспорт 

програми підтримки фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та 

спортивних закладів Конотопської міської територіальної громади  

у 2021 році 

1. Ініціатор розроблення програми 
Відділ міської ради у справах 

молоді та спорту 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа про розроблення програми 

Доручення міського голови від 

01.12.2020 №20 «Про 

розроблення проекту комплексної 

програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів 

різного рівня та спортивних 

закладів Конотопської міської 

територіальної громади у 2021 

році 

3. Розробник програми 
Відділ міської ради в справах 

молоді та спорту  

4. Співрозробники програми 

Міський центр фізичного 

здоров’я населення «Спорт для 

всіх» 

5. Відповідальний виконавець програми 

Виконавчий комітет 

Конотопської міської ради, відділ 

міської ради у справах молоді та 

спорту. 

6. Учасники програми 

Міський центр фізичного 

здоров’я населення «Спорт для 

всіх», ДЮСШ Михайла 

Маміашвілі, міські федерації та 

спортивні клуби з видів спорту, 

збірні команди міста з видів 

спорту  

7. Термін реалізації програми 2021 рік 

7.1. Етапи виконання програми (для 

довгострокових програм) 
____ 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми (для 

комплексних програм) 

Бюджет Конотопської міської 

територіальної громади, обласний 

бюджет 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

всього, у тому числі: 

2021 рік – 3441,6 тис.грн. 

 

9.1. Коштів бюджету Конотопської 

міської територіальної громади 
2021 рік – 3441,6 тис.грн. 

9.2. Коштів інших джерел 0 



2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма. 

             

Досягнутий рівень розвитку фізичної культури і спорту в Конотопській 

міській територіальній громаді забезпечує належний рівень рухомої  активності 

кожного мешканця впродовж усього життя, однак він є недостатнім задля 

якісного поліпшення стану здоров'я, профілактики захворювань та фізичної 

реабілітації. 

На сьогодні понад 29% мешканців Конотопської міської територіальної 

громади охоплено регулярною спортивною діяльністю. Фізична пасивність 

характерна для більшості людей працездатного та похилого  віку.  

Існуюча система спорту у Конотопській міській територіальній громаді 

має певні проблеми. Найістотніша з поміж них – не ефективність діючого 

механізму масового залучення дітей до початкових занять спортом, відбору 

найбільш обдарованих та удосконалення їхньої майстерності на етапах 

багаторічної спортивної підготовки. Хоча в 2020 році було значно покращено 

фінансування галузі спорту, однак воно все ж  залишається недостатнім.  

Повільно вирішуються проблеми, пов'язані з нагальною необхідністю 

створення розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд як для потреб 

спорту вищих досягнень, так і для потреб масового спорту, йде постійне 

оновлення спортивної матеріально-технічної бази, оновлюються спортивні 

майданчики та реконструюються спортивні споруди. Обсяги фінансової 

підтримки спортсменів, які входять до складу національних збірних команд, 

проведення спортивних заходів приведені до нормативно-правових вимог.   

Розвитком окремих видів спорту серед відповідних категорій мешканців 

територіальної громади займаються федерації та клуби спортивного напрямку. 

Нині ігрові види спорту, як складова частина культурного життя суспільства, 

сприяють збереженню і зміцненню здоров'я, розвитку фізичних і морально-

вольових якостей людини, організації здорового та змістовного дозвілля серед 

різних верств населення. 

Одним з найпопулярніших ігрових видів спорту є футбол, оскільки збирає 

велику кількість уболівальників в усьому світі. Футбол упроваджується в 

дитячо-юнацькій спортивній школі Михайла Маміашвілі відділу освіти міської 

ради, загальноосвітніх школах, ДПТНЗ, вищих навчальних закладах, 

підприємствах, організаціях та установах територіальної громади, діє федерація 

футболу. Всього займається футболом близько 3 тисяч мешканців.  

При належній фінансовій підтримці будуть створені умови для 

закріплення позитивної тенденції розвитку футболу та покращення  

спортивного показника команд Конотопської міської територіальної громади на 

змаганнях обласного та Всеукраїнського рівнів; досягнуто участь збірної 

футбольної команди міста в змаганнях обласного рівня, пошук спортивних 

талантів для підготовки Всеукраїнських спортивних резервів для спорту вищих 

досягнень шляхом участі в міських, обласних змаганнях і турнірах.           

У дитячо-юнацькій спортивній школі Михайла Маміашвілі займається 

824 учні на шести відділеннях з видів спорту: лижні гонки, боротьба греко-

римська, гандбол, футбол, баскетбол, легка атлетика. З учнями працюють  27 

тренерів-викладачів. Спортсмени  ДЮСШ Михайла Маміашвілі успішно 

беруть участь в кубках, першостях, чемпіонатах, обласного, Всеукраїнського та 

міжнародного рівня.   



Серед головних завдань школи є:  підготовка спортивного резерву для 

збірних команд України та області, підготовка спортсменів-розрядників, 

забезпечення розвитку здібностей вихованців в обраному виді спорту,  

створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, 

повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, 

набуття навичок здорового способу життя та піднесення  спортивного іміджу 

Конотопської міської територіальної громади на якісно новий рівень в області 

та в Україні.  

До спортивних об’єктів Конотопської міської територіальної громади  

належать два стадіони  «Локомотив» та «Юність», чотири футбольних поля, 

фізкультурно-оздоровчий комплекс.  На стадіоні «Локомотив» є: лижеролерна 

траса, футбольне поле, футбольне поле зі штучним покриттям, спортивний 

майданчик із синтетичним покриттям,  роздягальні та глядацькі трибуни. На 

стадіоні «Юність» функціонує: футбольне поле, бігові доріжки, легкоатлетичні 

сектори, приміщення роздягалень та тренажерного залу. У фізкультурно-

оздоровчому комплексі є розмічене поле для гри в футзал, гандбол та площа 

для проведення змагань з греко-римської боротьби.  

Завдяки цьому  Конотопська міська територіальна громада щорічно 

приймає велику кількість змагань різного рівня. Деякі змагання включені до 

календарного плану спортивно-масових заходів  Комітету фізичного виховання 

та спорту, Міністерства молоді та спорту, Міністерства освіти та науки та 

управління молоді та спорту Сумської ОДА. Щорічно в територіальній громаді 

проводяться традиційні всеукраїнські турніри та змагання. 

 

3. Мета програми. 

 

Метою програми є підтримка фізкультурно-спортивних заходів та 

закладів, спорту вищих досягнень, збірної футбольної команди Конотопської 

міської територіальної громади, членів збірних команд області та України для 

підготовки до державних та міжнародних змагань, пошук спортивних талантів 

для підготовки спортивних резервів для спорту вищих досягнень шляхом участі 

у міських, обласних та державних змаганнях і турнірах, популяризація 

здорового способу життя для всіх верст населення. 

 

4. Шляхи та засоби розв’язання проблем. 

У процесі реалізації Програми планується:  

- збільшення охоплення мешканців Конотопської міської територіальної 

громади спортивно-масовою роботою; 

 - створення умов для організації фізкультурно-спортивної роботи серед 

населення громади; 

 - підтримка спорту різного рівня; 

- функціонування  МЦФЗН «Спорт для всіх»; 

- забезпечення участі футбольної (футзальної) команди в обласних 

змагань. 

 

 

 

 



 

 

 

5. Ресурсне забезпечення  програми. 

 

Обсяг коштів, які 

пропонуються залучити на 

виконання програми, тис. грн. 

2021 рік 

 

Усього витрат на 

виконання програми 
тис.грн. 

Обсяг ресурсів, усього 3441,6 3441,6 

у тому числі:   

Бюджет Конотопської міської 

територіальної громади 

3441,6 3441,6 

Кошти не бюджетних джерел 0 0 
 

 

Розподіл обсягів фінансування між закладами (установами) 
 

№ 

з/п 

Назва 2021 рік, тис.грн. 

1. Відділ міської ради у справах молоді та спорту 475 

2. Міський центр ФЗН “Спорт для всіх”  коштів 

загального фонду 

2966,6 

Всього: 3441,6 
 

6. Строки та етапи виконання Програми. 

 

Програма підтримки міських, обласних фізкультурно-спортивних заходів 

та спортивних закладів Конотопської міської територіальної громади 

розрахована на 2021 рік. Оскільки Програма не є довгостроковою вона не 

розподіляється на етапи. 
 

7. Напрямки діяльності, перелік завдань та заходів Програми. 
 

Напрямки діяльності, перелік завдань та заходів виконання Програми 

підтримки міських, обласних фізкультурно-спортивних заходів та спортивних 

закладів Конотопської міської територіальної громади у 2021 році наведені в 

додатках до програми. 
 

8. Очікувані результати, перелік завдань програми та результативні 

показники. 

            

У результаті виконання програми очікується: 

-покращити ефективність діючого механізму масового залучення дітей до 

початкових занять спортом; 

-збільшення відсотку охоплення мешканців Конотопської міської 

територіальної громади спортивно-масовою роботою, залучення всіх верств 

населення до фізкультурно-оздоровчої діяльності; 

-відбір найбільш обдарованих дітей та удосконалення їхньої майстерності 

на етапах багаторічної спортивної підготовки;  

-підтримка функціонування МЦФЗН «Спорт для всіх»; 



-проведення спортивних заходів на належному рівні; 

-підвищення результативності на змаганнях обласного та всеукраїнського 

рівнів; 

-залучення мешканців Конотопської міської територіальної громади до 

занять футболом сприятиме: 

 зменшення кількості захворювань; 

 зменшення кількості правопорушень в молодіжному середовищі; 

 підвищення рівня здоров'я мешканців територіальної громади. 

 

Показники результативності: 

 

Обсяги витрат на реалізацію заходів Програми – 3441,6тис. грн. 

 Кількість проведення міських змагань з окремих видів спорту – 143 

 Кількість навчально-тренувальних зборів – 18 

 Участь у обласних змаганнях - 14 

 Кількість залучених до участі у заходах осіб – 15200 осіб 

 Рівень охоплення фізкультурно-спортивними заходами – 29 % 

 Середні витрати на проведення одного заходу – 6000 грн. 

 Кількість спортивних закладів, яким надається фінансова підтримка – 1 

 

9. Координація за ходом виконання програми. 

 

Головним відповідальним виконавцем програми є виконавчий комітет 

Конотопської міської ради, співвиконавцями відділ міської ради у справах 

молоді та спорту. 

Відділу міської ради у справах молоді та спорту надати постійній комісії з 

питань освіти, культури, духовності, сім’ї та молоді, фізичної культури та 

спорту, засобів масової інформації, соціального захисту населення, праці, 

охорони здоров’я, материнства і дитинства, керуючому справами виконкому 

звіт про хід виконання Програми до 25 лютого 2022 року. 

 

 

 

Головуючий на засіданні                                                 Тарас ОМЕЛЬЧЕНКО 
 



Додаток 1 до Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного 

рівня та спортивних закладів Конотопської 

міської територіальної громади у 2021 році 

 

Напрямки діяльності та заходи Програми 

підтримки фізкультурно-спортивних заходів різного рівня 

та спортивних закладів Конотопської міської територіальної громади у 2021 році 

 

№ 

з/п 

Назва 

напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовані 

обсяги 

фінансування, 

тис.грн. 

Очікуваний 

результат 

2021 рік 

1  

 

Організація 

фізкультурно-

спортивних 

заходів, 

підтримка 

участі в 

обласних 

заходах 

Конотопської 

міської 

територіальної 

громади 

1.1. Організація 

комплексних 

спортивних заходів 

Протягом 

року 

Виконавчий 

комітет 

Конотопської 

міської ради, 

Відділ міської 

ради у справах 

молоді та спорту 

Бюджет 

Конотопсь

кої міської 

територіал

ьної 

громади 

50,0 Розвиток 

фізичного 

виховання серед 

населення різних 

вікових груп 

1.2. Організація 

змагань з окремих 

видів спорту 

Протягом 

року 

Виконавчий 

комітет 

Конотопської 

міської ради, 

Відділ міської 

ради у справах 

молоді та спорту 

Бюджет 

Конотопсь

кої міської 

територіал

ьної 

громади 

75,0 Забезпечення 

участі 

представників 

Конотопської 

міської 

територіальної 

громади у 

змаганнях 

 

 

1.3. Підтримка участі Протягом Виконавчий Бюджет 75,0 Забезпечити 



представників 

Конотопської міської 

територіальної 

громади в обласних 

змаганнях 

року комітет 

Конотопської 

міської ради, 

Відділ міської 

ради у справах 

молоді та спорту 

Конотопсь

кої міської 

територіал

ьної 

громади 

участь в обласних 

змаганнях 

1.4. Організація 

навчально-

тренувальних зборів 

до участі в обласних 

змаганнях 

Протягом 

року 

Виконавчий 

комітет 

Конотопської 

міської ради, 

Відділ міської 

ради у справах 

молоді та 

спорту, ГО 

спортивного 

напрямку 

Бюджет 

Конотопсь

кої міської 

територіал

ьної 

громади 

175,0 Підготовка до 

участі у обласних 

змаганнях 

  1.5 Участь  

футбольних 

(футзальних) команд 

Конотопської міської 

територіальної 

громади  в обласних 

змаганнях 

Протягом 

року 

Виконавчий 

комітет 

Конотопської 

міської ради, 

Міська 

федерація з 

футболу. 

Бюджет 

Конотопсь

кої міської 

територіал

ьної 

громади 

100,0 Створено умов 

зайняття на 

обласних 

змаганнях 

призових 

місць 

2 Підтримка 

спортивних 

закладів 

Конотопської 

міської 

територіальної 

громади 

 

Підтримка МЦФЗН 

«Спорт для всіх» 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

року 

Виконавчий 

комітет 

Конотопської 

міської ради, 

Відділ міської 

ради у справах 

молоді та спорту 

Бюджет 

Конотопсь

кої міської 

територіал

ьної 

громади 

2966,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення 

функціонування 

спортивних 

закладів, 

збільшення 

відсотку 

охоплення 

мешканців 

громади 



 

 

 

 

 

 

спортивно-масово 

роботою, 

залучення всіх 

верств населення 

до фізкультурно-

оздоровчої 

діяльності, 

створення умов 

для організації 

фізкультурно-

спортивної 

роботи серед 

молоді громади 

3 Інформаційна 

діяльність 

Підготовка та 

розміщення статей у 

ЗМІ 

Протягом 

року 

Виконавчий 

комітет 

Конотопської 

міської ради, 

Відділ міської 

ради у справах 

молоді та спорту  

Бюджет 

Конотопсь

кої міської 

територіал

ьної 

громади 

- Підвищення рівня 

обізнаності  

населення щодо 

фізкультурно-

оздоровчих 

заходів та 

розвитку футболу  

Разом:  3441,6  

 

 

Головуючий на засіданні                                            Тарас ОМЕЛЬЧЕНКО                        



Пояснювальна записка 

До Програми Підтримки фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та 

спортивних закладів Конотопської міської територіальної громади у 2021 році» 

необхідно загальна сума по програмі складає 3441,6 з яких:  

 475 тис. грн.. на Організація фізкультурно-спортивних заходів 

Конотопської міської територіальної громади, підтримка участі в обласних 

заходах  

 2966,6 тис. грн.. - Підтримка МЦФЗН «Спорт для всіх» 

 

Начальник  відділу міської ради  

у справах молоді та спорту                                            Ольга КАЧУРА 

 


