
 
                                            Проєкт 

   ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
____ сесії міської ради ____ скликання 

 

від _____________2021 року                                                                 №                                                                               

 

Про затвердження Програми  

відшкодування витрат на надання  послуг 

 закладам спортивного профілю, 

 які організовують та здійснюють 

 навчально-тренувальну та спортивну 

 роботу з мешканцями Шепетівської міської 

 територіальної громади на 2021 рік 

  

    З метою забезпечення  оплати праці тренерів – викладачів Шепетівської районної дитячо-

юнацької спортивної школи «Колос», згідно їх функціональних призначень щодо надання 

мешканцям Шепетівської міської територіальної громади послуг з навчально-тренувальної та 

спортивної роботи, відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України, керуючись п. 22 ч. І 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації 

постійних комісій, міська рада, 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму відшкодування витрат на надання послуг закладам спортивного 

профілю, які організовують та здійснюють навчально-тренувальну та спортивну 

роботу з мешканцями Шепетівської міської територіальної громади  на 2021 рік, 

згідно додатку. 

2. Фінансовому управлінню міської ради проводити фінансування Програми в межах 

бюджетних призначень на фінансовий рік.  

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Безкоровайну Г.Г. та постійні комісії з питань: соціально-економічного розвитку 

громади, бюджету, фінансів (голова комісії Олійник Г.В.), охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, освіти, культури,  молодіжної політики та спорту 

(голова комісії Собчук Н.М.).  

 

  

  

 

 

 

Міський голова         Віталій Бузиль  

  

 

 

 

 



Додаток  

до рішення  сесії міської ради 

 

 

 

ПРОГРАМА  

відшкодування витрат на надання послуг закладам спортивного профілю, 
які організовують та здійснюють навчально-тренувальну та спортивну 
роботу з мешканцями Шепетівської міської територіальної громади  на 

2021 рік  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Шепетівка, 2021р. 
 
 
 
 



Зміст 

№ з/п 

Паспорт Програми відшкодування витрат на надання послуг 

закладам спортивного профілю, які організовують та 

здійснюють навчально-тренувальну та спортивну роботу з 

мешканцями Шепетівської міської територіальної громади  

на 2021 рік  

 

Сторінка 

1 

1 
Мета Програми 

 
2 

2 
Основні завдання Програми 

 
2 

3 Очікувані результати виконання Програми 2 

4 
Фінансування Програми 

 
3 

5 Управління і контроль за ходом виконання Програми 3 

6 
Обсяги та джерела фінансування  Програми 

 
4 

 

Паспорт 
Програми  відшкодування витрат на надання послуг закладам спортивного профілю, 

які організовують та здійснюють навчально-тренувальну та спортивну роботу з мешканцями 

Шепетівської міської територіальної громади  на 2021 рік 

Назва Програми 

Програма відшкодування витрат на надання послуг закладам 

спортивного профілю, які організовують та здійснюють 

навчально-тренувальну та спортивну роботу з мешканцями 

Шепетівської міської територіальної громади  на 2021 рік  

 

Підстава для розробки 

Програми 

- Закон України «Про фізичну культуру і спорт»; 

- Статті 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування». 

Оприлюднення 

підготовки проекту 

Програми 

На офіційному веб-сайту 

Замовник Програми Шепетівська районна дитячо-юнацька спортивна школа «Колос» 

Головний розробник 

Програми 

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Шепетівської 

міської ради 

Відповідальні за 

виконання програмних 

заходів(головні 

виконавці) 

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Шепетівської 

міської ради 

Шепетівська районна дитячо-юнацька спортивна школа «Колос» 

Основні цілі Програми 

- створення умов для забезпечення оптимальної рухової 

активності кожної дитини, досягнення нею достатнього рівня 

фізичної та функціональної підготовленості, задоволення 

спортивних видовищних запитів населення 

Основні завдання 

Програми 

- удосконалення та впровадження ефективних форм залучення 

дітей до регулярних занять фізичною культурою і спортом; 

- збереження існуючої мережі об'єктів і закладів фізичної 

культури і спорту, ефективне їх використання; 

- удосконалення економічних засад у сфері фізичної культури і 

спорту, запровадження ефективного фінансового, матеріально-

технічного та інформаційного забезпечення. 

Розділи Програми - визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма; 



- обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування, строків та етапів виконання програми; 

-напрямки діяльності та заходи Програми. 

Строки реалізації 

Програми 2021р 
2021 рік 

Основні джерела 

фінансування заходів 

Програми 

Бюджет міської територіальної громади 

Обсяг коштів бюджету 

громади 
В межах кошторисних призначень 

Система організації 

контролю за виконанням 

програми 

Контроль за виконанням програми здійснює заступник міського 

голови. Виконавці Програми щороку до 20 січня інформують 

міську раду про стан виконання завдань Програми. 

  

 

 

1. Мета Програми 
Програма відшкодування витрат за надання послуг закладами спортивного профілю, 

які організовують та здійснюють навчально-тренувальну та спортивну роботу з мешканцями 

Шепетівської міської територіальної громади на 2021 рік  (далі Програма) - це комплекс 

заходів, які спрямовані на підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері 

фізичної культури і спорту. 

  Реалізація Програми забезпечить створення умов для покращення фізичного 

потенціалу і здоров'я громади, прискорить процес адаптації фізкультурно-спортивного руху 

до ринкових відносин, дасть змогу вийти на рівень передових показників фізичного розвитку 

гроиади та спортивних досягнень.  

Метою Програми є: - створення умов для забезпечення оптимальної рухової 

активності кожної дитини, досягнення нею достатнього рівня фізичної та функціональної 

підготовленості, задоволення спортивних видовищних запитів громади. 

 

2. Основні завдання Програми 
 Реалізація Програми спрямовується на вирішення таких завдань: 

 - удосконалення та впровадження ефективних форм залучення мешканців громади до 

регулярних занять фізичною культурою і спортом; 

 - збереження існуючої мережі об'єктів і закладів фізичної культури і спорту, ефективне їх 

використання; 

- удосконалення економічних засад у сфері фізичної культури і спорту, запровадження 

ефективного фінансового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення. 

 
 

 3.  Очікувані результати виконання Програми  
Реалізація Програми дозволить забезпечити: 

 - розвиток фізичної культури та спорту на основі нових економічних перетворень і ринкових 

відносин; 

 - покращення стану матеріально-технічної бази;  

- належні умови для більш ефективної підготовки спортсменів високої майстерності. 

 

 



4. Фінансування Програми 
 Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів  бюджету громади та інших 

джерел фінансування, не заборонених законодавством. Видатки на підтримку заходів, 

здійснюваних на виконання Програми, передбачаються в  бюджеті громади на 2021 рік.  

5. Управління і контроль за ходом виконання Програми 
Управління виконання Програми покладається на Управління у справах сім’ї, молоді 

та спорту Шепетівської міської ради, яке несе відповідальність за виконання і кінцеві 

результати Програми, раціональне використання фінансових ресурсів, визначає форми і 

методи управління виконання Програми. 

6.  Обсяг та джерела фінансування Програми 
Програма відшкодування витрат на надання послуг закладам спортивного профілю, 

які організовують та здійснюють навчально-тренувальну та спортивну роботу з мешканцями 

Шепетівської міської територіальної громади  на 2021 рік визначається надавачом послуг 

згідно нормативних документів України які включають відшкодування витрат тренерам-

викладачам. 

Назва програми: Програма відшкодування витрат на надання послуг закладам спортивного 

профілю, які організовують та здійснюють навчально-тренувальну та спортивну роботу з 

мешканцями Шепетівської міської територіальної громади на 2021 рік 

Найменування заходу 
Виконаве

ць 

Термін 

виконан

ня 

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. 

грн. 

Роки Усього 

В т.ч. за джерелам 

фінансування 

Бюджет 

громади 

Інші 

джерела 

Розвиток пріоритетних 

олімпійських та не 

олімпійських видів спорту 

шляхом залучення для цієї 

мети тренерів – викладачів, 

які організовують та 

здійснюють навчально-

тренувальну та спортивну 

роботу з мешканцями 

Шепетівської міської 

територіальної громади та 

відшкодуванні витрат з 

надання послуг за рахунок 

коштів місцевого бюджету 

Управлін

ня у 

справах 

сім’ї, 

молоді та 

спорту 

Шепетівс

ької 

міської 

ради 

2021 рік 2021 
В межах кошторисних 

призначень 

     

Начальник управління       Наталія СТАСЮК 

Секретар міської ради       Роман ВОЗНЮК 



 


