
 
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 
Від 23.12.2022 № 1383          28 сесія 8 скликання  

           м. Вінниця 
 
 
Про внесення змін до рішення міської ради  
від 30.10.2020р. № 2464 «Про виконання  
Програми розвитку фізичної культури та спорту  
у Вінницькій міській об’єднаній територіальній 
громаді на 2018-2020 роки та затвердження  
Програми розвитку фізичної культури та спорту  
у Вінницькій міській територіальній  
громаді на 2021-2023 роки» зі змінами 
 
 

Керуючись статтею 25, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до розділу 3. «Напрями діяльності Програми розвитку 
фізичної  культури  та  спорту у Вінницькій міській територіальній громаді у 2021-
2023 роках» рішення міської ради від 30.10.2020 р. №2464 «Про виконання 
Програми розвитку фізичної культури та спорту у Вінницькій міській об’єднаній 
територіальній громаді на 2018-2020 роки та затвердження Програми розвитку 
фізичної культури та спорту у Вінницькій міській територіальній громаді на 2021-
2023 роки» зі змінами, виклавши його у новій редакції згідно з додатком до 
рішення. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту 
(В.Малінін). 

 
 

 

Міський голова                                              Сергій  МОРГУНОВ



Додаток  
до рішення міської ради 
від 23.12.2022 № 1383 
 

3.Напрями діяльності Програми розвитку фізичної культури та спорту у Вінницькій міській територіальній громаді  
у 2021-2023 роках 

№ Назва напряму діяльності  Термін 
вико-
нання 

Виконавці  Джерела 
фінансува
ння 

Фінансу
вання 
всього, 
тис.грн 

Фінансування в розрізі років 
реалізації Програми, тис.грн. 

Очікуваний результат 

2021 р.  2022 р.  2023 р.   

1 Забезпечення належного утримання 
та фінансування міських дитячо-
юнацьких спортивних шкіл 
комунальної власності Вінницької 
міської територіальної громади  

2021-
2023 
роки 

Комітет по 
фізичній 
культурі і 
спорту 
міської 
ради,  
керівники 
закладів  

Бюджет 
Вінниць-
кої ТГ 

210200,0 60200,0 70000,0 80000,0 Забезпечений розвиток 
дитячо-юнацького 
спорту шляхом 
належного 
функціонування та 
розвитку міських дитячо-
юнацьких спортивних 
шкіл комунальної 
власності Вінницької 
міської територіальної 
громади  

2 Забезпечення проведення навчально-
тренувальних зборів і змагань  та 
заходів з олімпійських  та  
неолімпійських  видів спорту, 
забезпечення участі спортсменів 
Вінницької міської  територіальної 
громади та спортсменів, які 
представляють Вінницьку міську  
територіальну громаду, в міських, 
обласних, державних, всеукраїнських  
та міжнародних змаганнях 

2021-
2023 
роки 

Комітет по 
фізичній 
культурі і 
спорту 
міської 
ради 

Бюджет 
Вінниць-
кої ТГ 

52000,0 18000,0 13500,0 20500,0 Збереження передових 
позицій успішної участі 
спортсменів Вінницької 
ТГ у змаганнях різного 
рівня; розвиток 
пріоритетних видів 
спорту 



3 Забезпечення проведення навчально-
тренувальних зборів і змагань  та 
заходів з інвалідного спорту; участі 
спортсменів з інвалідністю 
Вінницької міської  територіальної 
громади та спортсменів з 
інвалідністю, які представляють 
Вінницьку міську  територіальну 
громаду, в міських, обласних, 
державних, всеукраїнських  та 
міжнародних змаганнях 

2021-
2023 
роки 

Комітет по 
фізичній 
культурі і 
спорту 
міської 
ради 

Бюджет 
Вінниць-
кої ТГ 

980,0 300,0 330,0 350,0 Створення  умов для 
соціальної адаптації та 
реабілітації людей з 
інвалідністю шляхом 
реалізації перспективних 
проектів із залучення до 
занять спортом  та 
максимальної 
організаційної та 
фінансової підтримки 

4 Забезпечення  проведення  
фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів серед населення 
Вінницької міської  територіальної 
громади, заходів з популяризації 
фізичної культури і спорту та 
здорового способу життя 

2021-
2023 
роки 

Комітет по 
фізичній 
культурі і 
спорту 
міської 
ради 

Бюджет 
Вінниць-
кої ТГ 

6700,0 2000,0 2200,0 2500,0 Збільшення кількості 
громадян, які охоплені 
регулярною руховою 
активністю та участю у 
загальноміських 
фізкультурно-
оздоровчих  та 
спортивних заходах  

5 Забезпечення надання з бюджету 
Вінницької міської територіальної 
громади комунальному підприємству 
«Центральний міський стадіон» 
фінансової підтримки (дотації) на:  
- покриття збитків від діяльності 
підприємства, в тому числі на: 
заробітну плату; нарахування на 
оплату праці; придбання предметів та 
матеріалів; проведення поточного 
ремонту приміщень (споруд), 
інженерних мереж та обладнання; 
технічне обслуговування обладнання; 
оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв; проведення оцінки 

2021-
2023 
роки 

Комітет по 
фізичній 
культурі і 
спорту 
міської 
ради, КП 
«Центральн
ий міський 
стадіон» 

Бюджет 
Вінниць-
кої ТГ  

9021,00 2381,0 3240,0 3400,0 Підвищення якості та 
збільшення кількості і 
переліку надання послуг 
населенню засобами 
фізичної культури і 
спорту, розвиток 
підприємства у 
відповідності до 
сучасних вимог:   
модернізація,  
впровадження сучасних 
енергозберігаючих 
технологій тощо, що 
дасть змогу залучення 



технічного стану та експлуатаційної 
придатності будівельних 
конструкцій; оплату інших послуг та 
на інші поточні видатки;  
-   проведення капітального ремонту; 
-  придбання основних засобів. 

додаткових фінансових 
надходжень на розвиток 
підприємства за рахунок 
надання платних послуг 

6 Призначення за рішенням 
виконавчого комітету міської ради за 
рахунок коштів бюджету Вінницької 
міської  територіальної громади в 
межах затверджених в бюджеті 
видатків, стипендії кращим 
спортсменам Вінницької міської  
територіальної громади і 
спортсменам, які представляють 
Вінницьку міську  територіальну 
громаду та їх тренерам за високі 
спортивні досягнення 

2021-
2023 
роки 

Комітет по 
фізичній 
культурі і 
спорту 
міської 
ради 

Бюджет 
Вінниць-
кої ТГ 

2250,0 500,0 850,0 900,0 Стимулювання успішних 
виступів спортсменів на 
спортивній арені, 
визнання їх вагомого 
внеску в розвиток спорту 
вищих досягнень 
 

7 Надання фінансової підтримки 
спортивним командам, клубам та 
організаціям незалежно від форм 
власності на: 

Здійснення витрат на організацію та 
проведення фізкультурно-оздоровчих 
та спортивних заходів та змагань на 
території Вінницької міської 
територіальної громади, а також 
оплата для учасників заходу, в тому 
числі на: 

-проживання;  
-харчування;  
-проїзду;  
-бронювання квитків;  

2021-
2023 
роки 

Комітет по 
фізичній 
культурі і 
спорту 
міської 
ради 

Бюджет 
Вінниць-
кої ТГ 

26050,0 6500,0 6550,0 13000,0 Забезпечений розвиток 
видів спорту шляхом 
залучення до реалізації 
процесу окремих 
інституцій  та підтримки 
команд (клубів) та 
організацій  



-перевезення багажу;  
-транспортних послуг, у тому числі 
придбання паливно-мастильних 
матеріалів; 
-страхування;  
-оформлення віз; 
-виплата добових; 
-внесок за участь у змаганнях; 
-медичного обслуговування;  
-придбання нагородної продукції для 
відзначення учасників заходу;  
-придбання друкованої та рекламної 
продукції;   
-оренди приміщень, обладнання, 
сценічних конструкцій;  
-придбання обладнання для про-
ведення заходу; 
-придбання м’якого інвентарю; 
-технічне обслуговування 
обладнання. 
     Здійснення витрат на проведення 
навчально-тренувальних зборів і 
забезпечення участі команд (клубів) 
та організацій у змаганнях різного 
рівня -  оплата, в тому числі на: 

-проживання;  
-харчування;  
-проїзду;  
-бронювання квитків; 
-перевезення багажу; 
-транспортних послуг, у тому числі 
придбання паливно-мастильних 
матеріалів; 
-страхування;  
-оформлення віз;  
-виплата добових; 



-внесків за участь у змаганнях;  
-медичного обслуговування. 
   Інші витрати, пов’язані із 
здійсненням статутної діяльності, в 
тому числі на: 

-придбання спортивного інвентарю та 
обладнання, м’якого інвентарю; 
-придбання друкованої, рекламної та 
нагородної продукції, офісного 
приладдя та обладнання; 
-оренду приміщень та обладнання для 
проведення навчально-тренувальної 
роботи та участі в змаганнях; 
-оплату праці спортсменів-
інструкторів; 
-ремонт та технічне обслуговування 
обладнання; 
-комунальні послуги та енергоносії; 
-банківські послуги;  
-поточний та капітальний ремонт 
приміщень. 
-обов’язкові податки до бюджету. 

8 Призначення за рішенням 
виконавчого комітету міської ради за 
рахунок коштів бюджету Вінницької 
міської територіальної громади, в 
межах затверджених в бюджеті 
видатків, стипендії кращим 
вихованцям спортивних шкіл 
Вінницької міської територіальної 
громади  

2021-
2023 
роки 

Комітет по 
фізичній 
культурі і 
спорту 
міської 
ради  

Бюджет 
Вінниць-
кої ТГ 

81,0 25,0 27,0 29,0 Стимулювання успішних 
виступів вихованців 
спортивних шкіл з метою 
удосконалення процесу 
відбору обдарованих 
дітей, які мають високий 
рівень підготовленості, 
для подальшого 
залучення їх до системи 
резервного спорту, 
збільшення кількості 
дітей та молоді, 
залучених до занять у 



спортивних секціях; 
підвищення спортивних 
результатів 

9 Будівництво споруд, установ та 
закладів фізичної культури і спорту 
Вінницької міської територіальної 
громади 

2021-
2023 
роки 

Комітет по 
фізичній 
культурі і 
спорту 
міської 
ради, 
керівники 
закладів 

Бюджет 
Вінниць-
кої ТГ 

17179,00 4500,0 2579,0 10100,0 Наявність сучасної 
спортивної 
інфраструктури, яка 
приваблює і заохочує 
людей займатися 
спортом. Розвинена 
інфраструктура 
спортивних об'єктів, яка 
сприятиме закріпленню 
за Вінницькою ТГ 
статусу регіонального 
лідера і дає можливість 
збільшити кількість 
мешканців, які 
займаються спортом і 
активно проводять свій 
вільний час, що  
сприятиме поліпшенню 
загального фізичного 
стану людей, 
підвищенню їхньої 
мотивації до занять 
спортом, скороченню 
ризиків, які зумовлюють 
підвищення смертності 
населення 

10 Забезпечення діяльності 
централізованої бухгалтерії 
Вінницької міської  територіальної 
громади 

2021-
2023 
роки 

Комітет по 
фізичній 
культурі і 
спорту 
міської 
ради 

Бюджет 
Вінниць-
кої ТГ 

4500,0 1446,0 1504,00 1550,0 Належне 
функціонування 
централізованої 
бухгалтерії, забезпечення 
належного 



бухгалтерського обліку 
та звітності 

Всього 2021-
2023 
роки 

 Бюджет 
Вінниць-
кої ТГ 

328961,0 95852,0 100780,0 132329,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Міський голова                                                                          Сергій МОРГУНОВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Комітет по фізичній культурі і спорту міської ради 
Гринюк Ірина Володимирівна  
Головний спеціаліст комітету 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


