
  
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
XXXI сесії міської ради  VIII скликання 

 
24 листопада 2022 року № 28         
м. Шепетівка 
 

Про затвердження Програми розвитку 
 інвалідного спорту в Шепетівській міській 
 територіальній громаді на 2023-2026 рр.  
 

З метою підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері фізичної 
культури та спорту, залучення громадян до занять фізичною культурою, формування 
здорового способу життя, на виконання Закону України "Про фізичну культуру і спорт", 
Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів» № 875-ХІІ від 21.03.91 
року, статті 91 Бюджетного кодексу України,  керуючись статтями 25, 26 Закону України  
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити Програму розвитку інвалідного спорту в Шепетівській міській 
територіальній громаді на 2023-2026 рр.(далі Програма), згідно додатку 1. 

2. Фінансовому управлінню Шепетівської міської ради щорічно при формуванні  
бюджету міської громади передбачати кошти на виконання заходів Програми. 

3. Інформацію начальника відділу у справах сім’ї, молоді та спорту про виконання 
Програми розвитку інвалідного спорту в м. Шепетівка на 2018-2022 
рр.(додаток2), затвердженої рішенням ХХХІІ сесії VII скликання від 21.12.2017 р. 
№ 6 "Про затвердження Програми розвитку інвалідного спорту в місті Шепетівка 
на 2018-2022 рр., взяти до відома. 

4. Рішення ХХХІІ сесії VII скликання від 21.12.2017 р. № 6 "Про затвердження 
Програми розвитку інвалідного спорту в місті Шепетівка на 2018-2022 рр." зняти 
з контролю.  

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Галину БЕЗКОРОВАЙНУ та постійну 
комісію з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, 
культури,  молодіжної політики та спорту (голова комісії Наталія СОБЧУК).  

 
 
Міський голова                 Віталій БУЗИЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток до 
рішення  XXXI сесії 
міської ради VIII скликання 
24 листопада 2022  № 28 

  
 

Програма розвитку інвалідного спорту 
в Шепетівській міській територіальній громаді на 2023-2026 роки 

 
Паспорт Програми 

Назва Програми «Програма розвитку інвалідного спорту в 
Шепетівській міській територіальній громаді 
на 2023-2026 роки» 

Підстави для розробки Програми Закон України "Про фізичну культуру і спорт", 
Закон України «Про основи соціальної 
захищеності інвалідів» №875-ХІІ від 21.03.91 
року; постанови Кабінету Міністрів України 
№ 252 від 11.03.2022 р., статті 91 Бюджетного 
кодексу України,   постанови Кабінету 
Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 
«Про оплату праці працівників на основі 
Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів 
оплати праці працівників установ, закладів та 
організацій окремих галузей бюджетної 
сфери» та наказу Мінмолодьспорту від 
23.09.2005р. №2097 «Про впорядкування умов 
оплати праці працівників бюджетних установ, 
закладів та організацій галузі фізичної 
культури і спорту» 

Головний розробник Програми Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 
Шепетівської міської ради 

Відповідальні за виконання програмних 
заходів 

Відділ та відділи виконавчого комітету 
Шепетівської міської ради  
 

Мета та стратегія Програми Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань та заходів  з інвалідного спорту; 
Проведення фізкультурно-оздоровчої, 
реабілітаційної та спортивно-масової роботи 
серед людей з обмеженими можливостями, 
зміцнення їхнього здоров’я і залучення до 
активного життя. 
 
 

Термін реалізації Програми Січень 2023 – грудень 2026 року 
Основні джерела фінансування заходів 
Програми 

Міський бюджет громади   

Система організації контролю за 
виконанням  Програмою 
 

Контроль за виконанням програми здійснює: 
- Шепетівська міська рада; 
- Комісія з питань охорони здоров’я, 

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

 
 



 
ВСТУП 

Фізична культура і спорт відіграють важливу роль у формуванні, зміцненні, 
збереженні здоров'я громадян з обмеженими можливостями, прискорення їх реабілітації, 
повернення їх до активного способу життя. 

На даний час в місті Шепетівка на обліку в управлінні праці та соціального захисту 
населення перебуває 4080 людей з функціональними обмеженнями, з них – 270 дітей, 
певна група яких мають бажання займатися спортом, а саме більярдом, шахами, шашками, 
пауерліфтингом, настільним тенісом та іншими видами спорту. Аналіз становища, що 
склалося свідчить про те, що в місті існує невідповідність потреби інвалідів 
інфраструктури для занять ними видами спорту, низький рівень матеріально-технічного 
забезпечення, відсутність інструкторів для проведення занять  серед інвалідів. 

 Ця програма розроблена і прийнята на підставі статті 91 Бюджетного кодексу 
України, Наказу Міністерства фінансів України №793 від 20.09.2017 року «Про 
затвердження складових програмної класифікації видатків та  кредитування місцевих 
бюджетів» та підпункту 1 пункту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні». 

МЕТА ПРОГРАМИ 
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів  з інвалідного 

спорту; 
Проведення фізкультурно-оздоровчої, реабілітаційної та спортивно-масової роботи 

серед людей з обмеженими можливостями, зміцнення їхнього здоров’я і залучення до 
активного життя. 

ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Здійснювати заходи щодо збільшення чисельності людей з обмеженими 
можливостями до занять спортом; 

Забезпечити необхідні умови для підготовки і участі спортсменів з обмеженими 
можливостями міста в міських, обласних та всеукраїнських змаганнях; 

В залежності від нозологій спортсменів-інвалідів розвивати в міській громаді 
плавання, більярд, шахи, шашки, пауерліфтинг, теніс настільний та інші види спорту;  

Створення умов для залучення осіб з інвалідністю, учасників бойових дій (УБД) до 
активних фізкультурно-спортивних і реабілітаційно-оздоровчих занять; 

Для кращої підготовки спортсменів з обмеженими можливостями залучати до 
учбово-тренувальних занять спеціалістів з видів спорту та тренерів-викладачів; 

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ 

Показники витрат: 
Придбання нагородної атрибутики(кубків, грамот, медалей, призів та 

подарунків), відрядження на навчально-тренувальні збори, обласні та Всеукраїнські 
змагання, виплата винагород спеціалістам з видів спорту, тренерам-викладачам та 
кращим спортсменам. 

  Показники результату: 
Забезпечення участі інвалідів, дітей-інвалідів у міських, обласних, Всеукраїнських 

та міжнародних змаганнях (турнірах).  
Проведення змагань, спортивних свят, навчально-тренувальних зборів, інших 

заходів для інвалідів, дітей-інвалідів та за їх участі. 
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів міського бюджету  громади в 
межах асигнувань передбачених на фінансування галузі «Фізична культура і спорт», 
асигнувань суб’єктів підприємництва усіх форм власності, залучення спонсорських 
коштів, інших джерел не заборонених законодавством. 

 
Фінансовому управлінню передбачити кошти в міському бюджеті громади для 

забезпечення виконання Програмних заходів в сумі  80000,00 грн. (вісімдесят тисяч грн.)  
спрямувати на  проведення заходів та придбання нагородної атрибутики (кубків, 
грамот, медалей, м’ячів, призів та подарунків), відрядження на навчально-



тренувальні збори, обласні та Всеукраїнські змагання, виплата винагород спеціалістам 
з видів спорту, тренерам-викладачам та кращим спортсменам. 

 
ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

 
 
№п/
п 

Найменування заходу Термін виконання Відповідальний 
виконавець 

1 Безкоштовно надавати спортивні 
споруди незалежно від їх відомчого 
підпорядкування для фізкультурно-
спортивних і реабілітаційно-
оздоровчих занять інвалідів 

Протягом дії Програми Відділ у справах сім’ї, 
молоді та спорту 
Управління освіти 
Управління соціального 
захисту населення 

2 Передбачити щорічне фінансування 
для проведення навчально-
тренувальних зборів і змагань та 
заходів інвалідного спорту, 
повноцінної фізкультурно-
реабілітаційної та оздоровчої  
роботи 

Протягом року Фінансове управління 

3 Проводити щорічну міську 
спартакіаду «Повір у себе» серед 
інвалідів та дітей-інвалідів 

Згідно плану Відділ у справах сім’ї, 
молоді та спорту 
Відділення денного 
перебування 
Територіального центру 
соціального об 
слугування 

4 3 метою підтримки діяльності 
інвалідів прийняти на 0,5 ставки 
тренера та спеціаліста з 
пауерліфтингу та плавання 
здійснювати оплату праці за 
фактично відпрацьовані години 
згідно постанови Кабінету Міністрів 
України від 30.08.2002р. №1298 
«Про оплату праці працівників на 
основі Єдиної тарифної сітки 
розрядів і коефіцієнтів оплати праці 
працівників установ, закладів та 
організацій окремих галузей 
бюджетної сфери» та наказу 
Мінмолодьспорту від 23.09.2005р. 
№2097 «Про впорядкування умов 
оплати праці працівників 
бюджетних установ, закладів та 
організацій галузі фізичної культури 
і спорту»  

Протягом дії Програми  
в межах кошторисних 
призначень 

Відділ у справах сім’ї, 
молоді та спорту 

5 Участь у навчально-тренувальних 
зборах і змаганнях обласного та 
Всеукраїнського рівня 

Згідно кошторису та 
плану спортивно-
масових заходів 

Відділ у справах сім’ї, 
молоді та спорту 

Начальник  відділу у справах сім’ї, молоді та спорту    Наталія СТАСЮК 
 

Секретар міської ради       Роман ВОЗНЮК 



Додаток до 
рішення  XXXI сесії 
міської ради VIII скликання 
24 листопада 2022  № 28 

 
 

 

Інформація 

про виконання Програми розвитку інвалідного спорту 
в м. Шепетівка на 2018-2022 рр. 

 
Дана Програма розроблена відповідно до Законів України «Про фізичну культуру і 

спорт», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» і спрямована на її 
практичну реалізацію. 

За час дії Програми було залучено більше 12 осіб з обмеженими можливостями 
різних нозологій, з якими займається Майстер спорту України з пауерліфтингу серед 
людей з особливими потребами, багаторазовий чемпіон та рекордсмен України, номінант 
щорічної акції «Гордість країни» (2010 рік) Олег Лаврук. 

Вихованці секції з пауерліфтингу поліпшили свій стан, працюючи за індивідуально 
розробленими програмами, пройшли фізичну та соціальну адаптацію. Заняття в секції 
дозволили цим людям долучитися не лише до спорту, але й до громадської роботи, 
допомогли повірити у власні сили, розкрити таланти.  

На виконання Програми розвитку інвалідного спорту в 2018 році було виділено 
15,2 тис. грн., 2019 – 15,4 тис. грн., 2020 – 16,8 тис., 2021 – 29,3 тис. грн.,  та 2022 році – 30 
тис. грн.,  всі кошти витрачені на оплату праці тренеру-спеціалісту. 

Заняття в секції з пауерліфтингу проводилися три рази на тиждень по чотири 
години в день. Вихованці секції з пауерліфтингу є активними учасниками   показових 
виступів  з нагоди місцевих та державних свят. 

 

Начальник відділу у справах  
сім’ї, молоді та спорту                        Наталія СТАСЮК 
 
Секретар міської ради                Роман ВОЗНЮК 


