
 

   

 

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

              

    

   Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                            

від 20 квітня 2021 року 
 

Про внесення змін до міської комплексної   

Програми підтримки фізкультурно-спортивних  

заходів різного рівня та спортивних  

закладів  Конотопської міської  

територіальної громади у 2021 році»  
 

 

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», відповідно до п.22 ч.1 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1.Внести зміни до розділу 7 «Напрямки діяльності, перелік завдань та 

заходів Програми, затвердженої рішенням міської ради від 24 грудня 2020 року 

(8 скликання 2 сесія), виклавши його в новій редакції (додаток). 

2.Внести зміни до розділу 5 «Обсяги та джерела фінансування 

Програми», виклавши його в новій редакції: 

 

Обсяг коштів, які 

пропонуються залучити на 

виконання програми, тис. грн. 

2021 рік 

 

Усього витрат на 

виконання програми 
тис.грн. 

Обсяг ресурсів, усього 3583,1 3583,1 

у тому числі:   

Бюджет Конотопської міської 

територіальної громади 

3583,1 3583,1 

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 600.0 

2. Міський центр ФЗН “Спорт для всіх” 2983,1 

Всього: 3583,1 

 

3.Внести зміни до розділу 8 «Очікувані результати, перелік завдань 

програми та результативні показники» у частині корегування фінансових 

показників результативності програми: «Обсяги витрат на реалізацію заходів 

Програми – 3441,6  тис. грн.», замінивши показник з 3441,6 тис.грн. на 3583,1 

тис. грн. 

4. Внести зміни до п.9. «Паспорту Програми», виклавши його у новій 

редакції: 

  

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, всього, у тому числі: 

2021 рік – 3583,1тис.грн. 

 

9.1. Коштів бюджету Конотопської 

міської територіальної громади 

2021 рік – 3583,1 тис.грн. 

 

 

 

 

 
Міський голова                                                                     Артем СЕМЕНІХІН 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 

Додаток  

до рішення міської ради  

4 сесія (8 скликання) 

від 20 квітня 2021 року 

 

 

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 

фінансуванн

я 

Орієнтовані 

обсяги 

фінансування, 

тис.грн. 

Очікуваний 

результат 

2021 рік 

1  

 

Організація 

міських 

фізкультурно-

спортивних 

заходів, 

підтримка 

участі в 

обласних 

заходах 

1.1. Організація 

комплексних 

спортивних заходів 

Протягом 

року 

Виконавчий 

комітет 

Конотопської 

міської ради, 

Відділ міської 

ради у справах 

молоді та 

спорту 

Бюджет 

Конотопськ

ої міської 

територіаль

ної 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 

Бюджет 

Конотопськ

ої міської 

територіаль

ної громади 

50,0 Забезпечення 

участі 

представників 

міста у змаганнях 

 

 



молоді та 

спорту 

1.3. Підтримка участі 

представників міста в 

обласних змаганнях 

Протягом 

року 

Виконавчий 

комітет 

Конотопської 

міської ради, 

Відділ міської 

ради у справах 

молоді та 

спорту 

Бюджет 

Конотопськ

ої міської 

територіаль

ної громади 

100,0 Забезпечити 

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, 

ДЮСШ 

М.Маміашвілі 

Бюджет 

Конотопськ

ої міської 

територіаль

ної громади 

300,0 Підготовка до 

участі у обласних 

змаганнях 

  1.5 Участь міських 

футбольних 

(футзальних) команди  

в обласних змаганнях 

Протягом 

року 

Виконавчий 

комітет 

Конотопської 

міської ради, 

Міська 

федерація з 

футболу. 

Бюджет 

Конотопськ

ої міської 

територіаль

ної громади 

100,0 Створено умов 

зайняття на 

обласних 

змаганнях 

призових 

місць 

2 Підтримка 

спортивних 

закладів міста 

Підтримка МЦФЗН 

«Спорт для всіх» 

Протягом 

року 

Виконавчий 

комітет 

Конотопської 

Бюджет 

Конотопськ

ої міської 

2983,1 

 

 

Забезпечення 

функціонування 

спортивних 



 міської ради, 

Відділ міської 

ради у справах 

молоді та 

спорту 

територіаль

ної громади 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

закладів міста, 

збільшення 

відсотку 

охоплення 

мешканців міста 

спортивно-масово 

роботою, 

залучення всіх 

верств населення 

до фізкультурно-

оздоровчої 

діяльності, 

створення умов 

для організації 

фізкультурно-

спортивної 

роботи серед 

молоді міста 

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 

Конотопськ

ої міської 

територіаль

ної громади 

- Підвищення рівня 

обізнаності  

населення щодо 

фізкультурно-

оздоровчих 

заходів та 

розвитку футболу 

в місті 

Разом:  3583,1  

 

Міський голова                                                                                                                  Артем СЕМЕНІХІН 

 



Пояснювальна записка 

Зміни вносяться до Програми Підтримки фізкультурно-спортивних 

заходів різного рівня та спортивних закладів Конотопської міської 

територіальної громади у 2021 році» на 16,5 тис грн. оскільки збільшилась 

вартість енергоносіїв для МЦФЗН «Спорт для всіх» та на 125 тис грн. для 

організації міських фізкультурно-спортивних заходів та підтримки участі в 

обласних заходах 

 

 

 

 

Начальник відділу міської ради 

у справах молоді та спорту                                                        Ольга КАЧУРА 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


