
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
 

Пленарне засідання восьмої позачергової сесії восьмого скликання 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
    09 грудня 2021 року № 324 

 
  

Про внесення змін до обласної Програми розвитку  
фізичної культури і спорту на 2021–2024 роки 

 

 
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43, пунктом 1 частини 1 статті 44 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 
фізичну культуру і спорт», Указом Президента України від 21 липня 2008 року 
№ 640/2008 «Про пріоритети розвитку фізичної культури і спорту в Україні», Указом 
Президента України від 23 червня 2009 року № 478/2009 «Про деякі заходи щодо 
вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах і 
розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні», з метою підтримки та проведення 
заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту, 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до обласної Програми розвитку фізичної культури і спорту на  

2021–2024 роки, затвердженої рішенням пленарного засідання сьомої сесії 
Полтавської обласної ради восьмого скликання від 21 жовтня 2021 року № 284, що 
додаються на 3 аркушах. 

 
2. Організацію виконання цього рішення покласти на Управління молоді та 

спорту Полтавської обласної державної адміністрації, контроль за його виконанням – 
на постійні комісії обласної ради: з питань молодіжної політики, спорту та туризму, з 
питань бюджету та управління майном. 
 

 

 

ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ О. БІЛЕНЬКИЙ 

http://zakon.rada.gov.ua/go/3808-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/3808-12


 

 

 

Додаток 

до рішення пленарного засідання 

восьмої позачергової сесії обласної 

ради восьмого скликання 

09.12.2021 № 324 

 

Зміни до обласної Програми розвитку  

фізичної культури і спорту на 2021–2024 роки 

 

1. Пункт 9 Паспорту обласної Програми розвитку фізичної культури і 

спорту на 2021 – 2024 роки викласти у такій редакції:  

 
9 Очікуваний обсяг фінансування програми, 

всього, тис. грн; 

210600,1 

 

 у тому числі за рахунок коштів:  

1) державного бюджету;                           42206,0 

2) Обласного бюджету, тис. грн;                           168394,1 

 

3) районного, міського, селищного 

(сільського) бюджету; 
 

4) інших джерел фінансування  

 

2. Пункти 2.1, 2.2 напряму 2. «Підтримка та розвиток олімпійського, 

неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху, підтримка 

ветеранів спорту» розділу «Напрями діяльності та заходи Програми, обсяги і 

джерела фінансування; строки та етапи її виконання» обласної Програми 

розвитку фізичної культури і спорту на 2021 – 2024 роки викласти у такій 

редакції: 
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№  

з/п 
Перелік заходів програми Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 
Орієнтовний обсяг фінансування 

поетапно з розбивкою по роках 

(у разі довгострокового терміну 

реалізації). В іншому випадку – 

по роках, тис. грн. 
2021 РІК 

Напрям 2. Підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху, підтримка ветеранів спорту 

2.1. Підготовка та участь спортсменів 

області різних вікових груп у 

спортивних заходах міжнародного, 

всеукраїнського та регіонального 

рівнів з олімпійських видів спорту. 

Придбання обладнання та інвентарю, 

спортивного одягу, взуття, аксесуарів 

загального і спеціального призначення 

 

2021 

Управління молоді та спорту 

Полтавської обласної 

державної адміністрації, 

обласні організації 

фізкультурно-спортивних 

товариств, федерації з видів 

спорту, Полтавське обласне 

відділення Національного 

олімпійського комітету 

України 

 

обласний 

бюджет 

11070,0 

2.2. Підготовка та участь спортсменів 

області різних вікових груп у 

спортивних заходах міжнародного, 

всеукраїнського та регіонального 

рівнів з неолімпійських видів спорту. 

Придбання обладнання та інвентарю, 

спортивного одягу, взуття, аксесуарів 

загального і спеціального призначення 

 

2021 

Управління молоді та спорту 

Полтавської обласної 

державної адміністрації, 

обласні організації 

фізкультурно-спортивних 

товариств, федерації з видів 

спорту, Полтавське обласне 

відділення Національного 

олімпійського комітету 

України 

 

обласний 

бюджет 

4000,0 
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3. Бюджет обласної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 

2021 – 2024 роки викласти у такій редакції: 

 

 

Бюджет програми 

 

Обласна Програма розвитку фізичної культури і спорту 

на 2021–2024 роки 

 
Очікувані 

джерела 

фінансування 

Етапи з розбивкою по роках (у разі довгострокового 

терміну реалізації). В іншому випадку – строк 

програми по роках 

Частка у % від 

загального обсягу 

фінансування 

І етап ІІ етап 

2021 2022 2023 2024 

Обсяг коштів, 

усього, у тому 

числі тис. грн. 

89245,4 38133,1 40710,8 42510,8 100 

державний 

бюджет тис. 

грн. 

42206,0 - - -  

обласний 

бюджет тис. 

грн. 

47039,4 38133,1 40710,8 42510,8 100 

районні, міські 

бюджети тис. 

грн. 

- - - -  

бюджети сіл, 

селищ, 

об’єднаних 

територіальних 

громад тис. грн. 

- - - -  

Інші джерела - - - - - 

 

Обсяг фінансування уточнюється щороку при формуванні проєктів 

місцевих бюджетів на відповідний бюджетний період у межах видатків, 

передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному 

за виконання завдань і заходів Програми. 

 

 


