
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Пленарне засідання другої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29 грудня 2020 року № 43 

Про виконання обласної Програми розвитку фізичної культури і спорту  
на 2017–2020 роки 

 
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пунктом 5 частини 1 статті 2 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації», заслухавши звіт директора Департаменту освіти і науки 
Полтавської обласної державної адміністрації В. Ковальської, з метою реалізації 
повноважень обласної ради щодо заслуховування звітів про їх виконання та оцінку їх 
ефективності. 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
звіт про виконання обласної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 

2017–2020 роки, затвердженої рішенням чотирнадцятої сесії сьомого скликання 
Полтавської обласної ради від 06 березня 2017 року № 400 (зі змінами), що додається 
на 3 аркушах, взяти до відома. 
 

 

 

ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ   О. БІЛЕНЬКИЙ 



Додаток  
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ЗВІТ 

про виконання обласної Програми розвитку фізичної культури і спорту 

на 2017–2020 роки 
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Протягом чотирьох років втілення обласної Програми розвитку фізичної 

культури і спорту на 2017–2020 роки (далі – Обласна програма) здійснювалась 

реалізація проєктів та заходів програми. 

З метою забезпечення відбору осіб, які мають високий рівень підготовленості 

та здатні під час проведення спортивних заходів витримувати значні фізичні та 

психологічні навантаження для подальшого залучення їх до резервного спорту було 

проведено наступну роботу. 

В області з 2013 року створено штатну спортивну команду резервного спорту, 

до її складу входили у 2017–2018 роках  по 20 спортсменів, у 2019 році  23 

спортсмени, у 2020 році – 25 спортсменів. Всього здійснено фінансування на суму – 

4 506,327 тис. грн. 

Забезпечено виплати стипендій голови обласної державної адміністрації для 

підтримки перспективних спортсменів області на суму 10 710,842 тис. грн. Зокрема: 

у 2017 році – 25, у 2018 році – 31, у 2019 році – 31, у 2020 році – 36 спортсменів – 

стипендіатів. 

Забезпечено виплату винагород спортсменам області – чемпіонам та призерам 

Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Всесвітніх ігор, Універсіад, 

чемпіонатів світу та Європи, України з олімпійських та неолімпійських видів спорту 

та їх тренерам. 

У 2017 році отримали винагороди 17 спортсменів з олімпійських видів спорту, 

32 спортсмени з неолімпійських видів спорту та 27 спортсменів з інвалідністю. 

Винагороди виплачено спортсменам та тренерам в сумі 3 780, 001 тис. грн. 

У 2018 році отримали винагороди 23 спортсмени з олімпійських видів спорту, 

41 спортсмен з неолімпійських видів спорту, з них 16 спортсменів з інвалідністю. 

Винагороди отримали спортсмени та тренери у сумі 872, 932 тис. грн. 

У 2019 році отримали винагороди 15 спортсменів з олімпійських видів спорту, 

16 спортсменів з неолімпійських видів спорту та 12 спортсменів з інвалідністю. 

Сума винагород спортсменам та тренерам – 1 340, 451 тис. грн. 

У 2020 році отримали винагороди 2 спортсмени з олімпійських видів спорту, 

7 спортсменів з неолімпійських видів спорту. Винагороди отримали спортсмени та 

тренери у сумі 54, 862 тис. грн. 

Забезпечено виплату разових винагород на покращення соціально-побутових 

питань 12 спортсменам області та 12 тренерам відповідно до обласної Програми в 

сумі 4 800,000 тис. грн. 

У 2017 році виплачено чемпіону світу з боксу Хижняку О. та його тренеру 

Хижняку О. О.  

У 2018 році спортсмену з інвалідністю Божинський Ю. та тренеру 

Калайді І. С. 

У 2019 році виплачено: спортсмену Вихристу В. та тренеру Ляховому О. М., 

спортсменці Каланіній Є. та тренеру Волошину В. В., спортсмену Шеметилу Е. та 

тренеру Камерилову О. Є., спортсмену Темірову Л. та тренеру Коханевичу А. І. 
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У 2020 році здійснено виплату спортсмену Беленюку Ж. та тренеру 

Коханевичу А. І.  

Забезпечено підтримку та участь спортсменів області різних вікових груп у 

спортивних заходах всеукраїнського та міжнародного рівня з олімпійських та 

неолімпійських видів спорту.  

У 2017 році було побудовано за умови співфінансування з місцевих бюджетів 

13 спортивних майданчиків зі штучним покриттям 22х42 м з монтажем та 7 передано 

без монтажу, на суму 11 025,020 тис. грн. 

У 2018 році побудовано 20 сучасних спортивних майданчиків зі штучним 

покриттям та 44 майданчиків з тренажерним обладнанням (з них 4 передано без 

монтажу) на суму 21 303,440 тис. грн. 

У 2019 році на суму 40 455,883 тис. грн: 

 придбано 18 сучасних ігрових майданчиків зі штучним покриттям 

розміром 22х42 м, з яких встановлено 10 та передано без монтажу 8; 

 придбано та встановлено 55 майданчиків з тренажерним обладнанням; 

 придбано 2 футбольних поля зі штучним покриттям розміром 105х60 м, з 

яких 1 встановлено на стадіоні ФК ,,Кремінь” (м. Кременчук) та 1 передано без 

монтажу (м. Миргород); 

 встановлено 3 та передано без монтажу 7 комплектів поліуретанового 

покриття та спеціального обладнання для облаштування мультифункціональних 

спортивних ігрових майданчиків зі штучним покриттям розміром 18х32 м для 

ігрових видів спорту;  

 придбано та передано 1 сучасний ігровий спортивний майданчик зі 

штучним покриттям розміром 44х64. 

У 2020 році сформовано перелік встановлення спортивних майданчиків. 

Рішенням третього пленарного засідання четвертої позачергової сесії 

сьомого скликання Полтавської обласної ради від 12 листопада 2020 року № 1402  

внесено зміни до обласної Програми розвитку фізичної культури та спорту на 

2017-2020 роки, зокрема виконавцем пункту 3.2 напряму 3 „Розбудова спортивної 

інфраструктури, у тому числі будівництва та модернізації спортивних споруд, із 

залученням коштів інвесторів” визначено Департамент будівництва, 

містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації.  

Використана сума коштів по Програмі за 2017-2020 роки становить 

175 625,35 тис. грн.  
 

 


