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УКРАЇНА 

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА  РАДА  

РІШЕННЯ 

(друга сесія восьмого скликання) 

 

від   23 грудня  2020 року   

м. Городня 

 

Про затвердження  

Програми розвитку фізичної  

культури і спорту на 2021-2025  роки  

 на території Городнянської міської ради 

 

  

 

З метою розвитку фізичної культури та спорту на території Городнянської 

міської ради відповідно до Законом України «Про фізичну культуру і спорт», 

керуючись статтею 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Городнянська міська рада:  

 

В И Р І Ш  И Л А: 

 

1. Затвердити Програми розвитку фізичної  культури і спорту на 2021 – 2025 

роки на території Городнянської міської ради, що додається.  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету, планування, фінансів, соціально-економічного розвитку, 

законності та правопорядку. 

 

 

 

Міський голова                   Андрій БОГДАН 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ 

Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2025  роки на території 

Городнянської міської ради 

 

1. Ініціатор розроблення програми Відділ культури, сім’ї. молоді та 

спорту Городнянської міської ради 

Городянська міська рада 

2. Розробник програми Відділ культури, сім’ї. молоді та 

спорту Городнянської міської ради 

Городянська міська рада 

3. Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ культури, сім’ї. молоді та 

спорту Городнянської міської ради 

Городянська міська рада 

4 Контроль за виконання 

програми здійснює 

Виконавчий комітет Городянської 

міської ради 

4 Учасники програми Відділ культури, сім’ї. молоді та 

спорту Городнянської міської ради 

Городянська міська рада 

5. Термін реалізації програми 2021-2025  рік 

6. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього в т.ч. 

1532,4 тис. грн. 

 

 7 коштів міського бюджету 1532,4 тис. грн. 

 8.  Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконаній 

програмі 

Міський бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ПРОГРАМА 

розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2025  роки на території 

Городнянської міської ради 

 

І. Загальні положення 

 

Фізична культура і спорт є невід'ємною  частиною життя, молоді і повноцінного 

життя дорослого населення. Основне її призначення – зміцнення здоров’я, 

підвищення фізичних та функціональних можливостей організму людини, 

забезпечення здорового дозвілля, утвердження авторитету Городнянської ОТГ в 

області та в Україні. 

Реалізація державної політики та зусилля місцевої влади та активістів протягом 

останніх років обумовила певні позитивні зміни у сфері фізичної культури та 

спорту. Зокрема, функціонують 4 футбольні та 3 волейбольні команди, збережена 

матеріально технічна база, проводяться традиційні турніри з різних видів спорту 

громади, зростає кількість активної молоді в спортивні сфері.   

Особливе занепокоєння викликає погіршення здоров'я підлітків та дорослого 

населення. Як і раніше, значна їх кількість має суттєві відхилення у фізичному 

розвитку та стані здоров'я. Ситуація загострюється через популярність у 

молодіжному середовищі таких привабливих видів нефізичної діяльності, як ігрові 

автомати, комп'ютерні ігри тощо. У зв'язку з відсутністю традицій здорового та 

активного дозвілля гострими проблемами є широке розповсюдження 

тютюнопаління, зловживання алкоголем, вживання наркотичних засобів, 

психотропних речовин і, як наслідок, зростання антигромадських проявів та 

загострення криміногенної ситуації, особливо у молодіжному середовищі. 

Вищезазначені проблеми можливо розв’язати за умови ефективної підтримки з 

боку владних структур усіх рівнів, виділення необхідних коштів на проведення  

спортивних заходів, поліпшення матеріально-технічної бази сфери фізичної 

культури і спорту тощо. 

Програма розроблена відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і 

спорт», що дасть можливість виконати поставлені завдання згідно із сучасними 

потребами. 

  

ІІ. Мета та завдання Програми 

 

Програма визначає стратегію розвитку сфери фізичної культури і спорту на 

території Городнянської міської ради. 

 Метою Програми є: 

– забезпечення розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту та 

напрямів фізичної культури, базуючись на принципах рівності та недискримінації; 

– створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною 

культурою та масовим спортом з урахуванням віку, статі, стану здоров’я, інтересів, 

побажань, здібностей та індивідуальних особливостей кожного; 



– популяризації здорового способу життя та сприяння розвитку фізкультурно-

спортивної реабілітації; 

- створення умов для фізичного виховання та масового спорту з урахуванням 

віку, статі, стану здоров’я  населення, тощо; 

- забезпечення розвитку дитячо-юнацького, ветеранського спорту та спорту 

інвалідів; 

- забезпечення розвитку спорту для задоволення запитів населення, посилення 

авторитету громади у обласному спортивному русі; 

- пропаганда розвитку  фізичної культури і спорту серед сільського населення 

для залучення його до активних фізкультурно-оздоровчих і спортивних занять. 

- зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази фізкультурно-

спортивної галузі громади;  

- кадрове забезпечення спорту (тренерів,суддів) 

 

ІІІ. Очікувані результати Програми 

 

Виконання Програми дасть можливість: 

- запровадження доступних, якісних  спортивних послуг для різних груп 

населення; 

- підвищити рівень охоплення громадян, насамперед молоді, всіма видами 

фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи; 

 - привести стан спортивних об’єктів громади у відповідність із сучасними 

стандартами, що надасть змогу забезпечити на спортивних спорудах активність 

громадян; 

- створити цивілізовані умови для соціальної адаптації та фізкультурно-

спортивної реабілітації інвалідів та осіб з обмеженими фізичними можливостями; 

- удосконалити систему підготовки спортсменів, покращити їх результати 

виступів та збільшити кількість завойованих нагород на  змаганнях, що сприятиме 

затвердженню патріотичних почуттів у громадян та підвищенню авторитету 

Городнянської міської ради на обласному та всеукраїнському рівні 

 

ІV. Заходи щодо реалізації Програми 

 

- проведення та фінансова підтримка змагань, турнірів, чемпіонатів з 

олімпійських і не олімпійських видів спорту серед команд громади та 

області; 

- проведення спортивно-масових заходів з олімпійських і не олімпійських 

видів спорту приурочених до визначних дат та загальнодержавних свят;   

- удосконалення системи підготовки футбольних та волейбольних  команд 

Городнянської міської ради та організація їх участі у змаганнях 

регіонального та обласного значення; 

- забезпечення коштами на харчування гравців команд громади; 

- забезпечення виділення коштів на суддівство чемпіонатів; 

- забезпечення коштів на придбання паливно-мастильних матеріалів на виїзні 

міжрайонні та обласні чемпіонати; 

- забезпечення лікарськими засобами та виробами  медичного призначення  

учасників спортивних заходів; 



- забезпечення нагород та сувенірною продукцією учасників змагань з 

олімпійського та не олімпійського видів спорту; 

- утримання та фінансова підтримка спортивних споруд; 

 

V. Фінансове забезпечення Програми 

 5.1.Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, 

які передбачаються для виконання програм і заходів з розвитку фізичної культури і 

спорту, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, 

враховуючи власні ресурси громадських організацій фізкультурно-спортивної 

спрямованості, підприємств і організацій різних форм власності, вітчизняних та 

іноземних інвесторів, спонсорів, власні кошти громадян. 

Обсяги видатків місцевого бюджету на виконання Програми щорічно 

визначаються у межах кошторисних бюджетних призначень на 2021 рік: 

- не олімпійські види спорту – 7000 грн.;  

- олімпійські види спорту – 51000 грн; 

- утримання спортивних споруд – 211,400 тис.грн. 

- 2022р – 282 600  грн. 

- 2023р – 296 200  грн. 

- 2024р – 325 800  грн. 

- 2025р – 358 400  грн. 

 

5.2.  Головним виконавцем програми є відділ культури, сім'ї, молоді та спорту 

Городнянської міської ради.  

За рішенням виконавчого комітету Городнянської міської ради затверджується 

План роботи та Календарний план заходів.  

Зміни та корегування у Програмі проходить через сесію Городнянської міської 

ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток  1 

 до  Програми 

 розвитку фізичної культури  

та спорту на 2021-2025  рік на території  

Городнянської міської ради 
 

З А Х О Д И 

щодо  виконання    програми фізичної  культури  і  спорту   

на  території Городнянської міської ради    

на 2021 рік 

 

№ з/п 
Перелік заходів 

Програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

 

1. Організаційно-інформаційне забезпечення 

 

1.1 Забезпечити участь 

юнацьких та 

дорослих команд з  

футболу, волейболу,  

шахістів та інших в 

чемпіонатах та кубках 

громади. 

Протягом 

року 

Відділ культури, 

сімї, молоді та 

спорту 

Городнянської 

міської ради 

 бюджет міської 

ради 

1.2. Інформувати 

населення 

Городнянської 

міської  громади 

щодо часу та дати 

проведення на 

території громади 

спортивно-масових 

заходів. 

Протягом 

року 

Відділ культури, 

сімї, молоді та 

спорту 

Городнянської 

міської ради 

фінансування  

не потребує 

1.3. Матеріальне 

забезпечення виїзних 

матчів гравців команд 

громади  на 

чемпіонати області  

Протягом 

року 

Відділ культури, 

сімї, молоді та 

спорту 

Городнянської 

міської ради 

бюджет міської 

ради 

1.4. Матеріальне 

забезпечення 

медичного та 

судейського 

обслуговування. 

Протягом 

року 

Відділ культури, 

сімї, молоді та 

спорту 

Городнянської 

міської ради 

бюджет міської 

ради 

1.5. Проводити юнацькі 

спортивні ігри з усіх 

видів спорту, 

спартакіади, 

змагання. 

Протягом 

року 

Відділ культури, 

сімї, молоді та 

спорту 

Городнянської 

міської ради  

бюджет міської 

ради 

 

2. Медичне  забезпечення 

 

2.2. Залучити медичних  

фахівців, під час 

проведення 

спортивних змагань 

Протягом 

року 

Відділ культури, 

сімї, молоді та 

спорту 

Городнянської 

бюджет міської 

ради 



на території 

Городнянської 

міської ради,  

забезпечення надання 

кваліфікованої 

невідкладної 

медичної допомоги 

учасникам змагань. 

міської ради 

 

3. Фінансове  забезпечення 

 

3.1. Придбання 

спортивного 

інвентаря : 

- м’ячі;  

- сітка для 

футбольних воріт ;  

- сітка для гри у 

волейбол;  

- набір для гри в 

шахи;  

- набір для гри в 

настільний  

  теніс або бадмінтон) 

Протягом 

року 

Відділ культури, 

сімї, молоді та 

спорту 

Городнянської 

міської ради 

бюджет міської 

ради 

3.2. Придбання медичної 

аптечки 

(фельдшерська сумка 

з медикаментами) для 

надання невідкладної 

медичної допомоги 

учасникам змагань. 

Протягом 

року 

Відділ культури, 

сімї, молоді та 

спорту 

Городнянської 

міської ради 

бюджет міської 

ради 

3.3 Придбання нагород та 

сувенірної продукції 

спортсменам-

переможцям та 

призерам змагань;  

Протягом 

року 

Відділ культури, 

сімї, молоді та 

спорту 

Городнянської 

міської ради 

бюджет міської 

ради 

3.4 Утримання 

спортивних споруд 

Протягом 

року 

Відділ культури, 

сімї, молоді та 

спорту 

Городнянської 

міської ради 

бюджет міської 

ради 

 

План заходів  

 

Волейбол 

Першість ОТГ квітень 4 м.Городня  

Кубок ОТГ червень-липень - м.Городня  

Турніри: до Дня 

Перемоги 

09.05. 1 м.Городня  

  до Дня Молоді 30.06. 1 м.Городня  

   до Дня 

Незалежності 

24.08 1 м.Городня  

  до Дня 

фізкультурника 

12.09 1 м.Городня  

Кубок пам’яті  жовтень 4 м.Городня  



Участь команд у 

обласних 

змаганнях 

Протягом року  Чернігів, 

Сновськ, Ріпки, 

Семенівка 

 

Футбол  

Відкритий 

чемпіонат ОТГ 

травень-жовтень - згідно календаря  

Відкритий 

Кубок ОТГ 

жовтень-листопад - згідно календаря  

Кубок  «Пам'яті  

ФУТБОЛІСТІВ» 

жовтень - м.Городня  

Турнір з 

мініфутболу до 

Дня Захисника 

України 

14 жовтня 1 м.Городня  

Легка атлетика 

Спортивні 

заходи до 

святкових та 

пам'ятних дат 

згідно календаря    

Спартакіада 

серед молоді 

громади 

Червень 

(30.06) 

1 м.Городня  

Спортивні ігри 

серед команд 

старостинських 

округів 

серпень 1 згідно календаря  

Спартакіада  

присвячена Дню 

фізичної 

культури та 

спорту  

вересень 1 м.Городня  

Шахи 

Шахові турніри  Протягом року 

згідно календаря  

1 м.Городня, м. 

Чернігів,  

Тупичівська 

ОТГ 

 

Теніс 
Першість ОТГ з 

великого тенісу 

липень  м.Городня  

Змагання з 

настільного 

тенісу серед 

команд 

старостинських 

округів 

Городнянської 

громади 

серпень  Старостинські 

округи громади 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  2 

 до  Програми 
 розвитку фізичної культури  

та спорту на 2021-2025 роки на території  

Городнянської міської ради 

 

ПЕРЕЛІК 

НЕОЛІМПІЙСЬКИХ 

ВИДІВ СПОРТУ 
РЕЄСТР визнаних видів спорту в Україні 

  
Наказ Мінмолодьспорту від 27.01.2014 № 149  

(у редакції наказу Мінмолодьспорту  

від 23.12.2016 № 4711)  

 

IІ. Неолімпійські види спорту 

ІІ.001. Авіамодельний спорт  

ІІ.011. Більярдний спорт  

ІІ.026. Гирьовий спорт  

ІІ.131. Дартс  

ІІ.034. Естетична гімнастика  

ІІ.060. Перетягування канату  

ІІ.065. Пляжний футбол  

ІІ.069. Професійний бокс  

ІІ.073. Риболовний спорт  

ІІ.074. Роликовий спорт  

ІІ.078. Спорт із собаками  

ІІ.084. Спортивний туризм  

ІІ.085. Спортивні танці  

ІІ.093. Танцювальний спорт  

ІІ.099. Фітнес  

ІІ.104. Футзал  

ІІ.106. Черліденг  

ІІ.107. Шахи  

ІІ.108. Шашки  

 

 

ПЕРЕЛІК 

ОЛІМПІЙСЬКИХ 

ВИДІВ СПОРТУ 

Р Е Є С Т Р визнаних видів спорту в Україні 

  

 
 

 

 
I. Олімпійські види спорту  

       І.001. Бадмінтон  

      І.002. Баскетбол  

      І.004. Бокс  
      І.007. Важка атлетика  

      І.012. Веслування на байдарках і каное  

      І.016. Волейбол  
      І.017. Волейбол пляжний  

      І.018. Гандбол  

      І.019. Гімнастика спортивна  
      І.020. Гімнастика художня  

      І.023. Легка атлетика  

      І.024. Плавання  

      І.033. Теніс  
      І.034. Теніс настільний  

     І.038. Футбол  

      І.039. Хокей на траві  
     І.045. Лижні гонки  

      І.046. Лижне двоборство  

      І.052. Хокей з шайбою  
       I.056. Велосипедний спорт 
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