
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 30.10.2020 № 2463       57 сесія 7 скликання  
            м. Вінниця 

 

 

Про внесення змін до рішення міської  

ради від 24.11.2017 р.  № 950 «Про виконання  

Програми розвитку фізичної культури  

та спорту в м.Вінниці на 2015-2017 роки  

та затвердження Програми розвитку фізичної  

культури та спорту у Вінницькій міській  

об’єднаній територіальній громаді на  

2018-2020 роки», зі змінами 

 

  

 

 

Керуючись статтею 25, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до  підпункту 7.2. «Фінансове забезпечення та фінансово-

господарська діяльність»  пункту 7 «Матеріально-технічне та фінансове 

забезпечення сфери фізичної культури та спорту» розділу ІІ «Заходи Програми 

розвитку фізичної культури та спорту у Вінницькій міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2018-2020 роки» додатку до рішення міської ради від  

24.11.2017 р. №950 «Про виконання Програми розвитку фізичної культури та 

спорту в м.Вінниці на 2015-2017 роки та затвердження Програми розвитку 

фізичної культури та спорту у Вінницькій міській об’єднаній територіальній 

громаді на 2018-2020 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, фізкультури  і спорту (О.Алекса). 

 

 

 

Міський голова                                                                                      С.Моргунов 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення міської ради 

від 30.10.2020 № 2463 

 

7.2.Фінансове забезпечення та фінансово-господарська діяльність 

Мета: покращення фінансового забезпечення галузі «Фізична культура і спорт» 

та раціонального, ефективного та цільового використання коштів 

№ 

з/п 

 

Найменування заходу 

 

Виконавці 

 

Термін 

виконання 

7.2.1. Забезпечення належного утримання та 

фінансування міських дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл комунальної власності 

Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади  

Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради,  керівники закладів 

2018-2020 

7.2.2 Забезпечення діяльності централізованої 

бухгалтерії комітету по фізичній культурі і 

спорту міської ради 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради 

2018-2020 

7.2.3. Забезпечення проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань  та заходів з 

олімпійських  та  неолімпійських  видів 

спорту, забезпечення участі спортсменів 

Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади та спортсменів, які 

представляють Вінницьку міську об’єднану 

територіальну громаду, в міських, обласних, 

всеукраїнських  та міжнародних змаганнях 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради 

2018-2020 

7.2.4. Забезпечення проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань  та заходів з 

інвалідного спорту; участі спортсменів з 

інвалідністю Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади та спортсменів з 

інвалідністю, які представляють Вінницьку 

міську об’єднану територіальну громаду, в 

міських, обласних, всеукраїнських  та 

міжнародних змаганнях 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради 

2018-2020 

7.2.5. Забезпечення  проведення  фізкультурно-

оздоровчих та спортивних, спортивно-

масових  заходів серед населення Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади, 

заходів з популяризації фізичної культури і 

спорту та здорового способу життя 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради 

2018-2020 

7.2.6. Забезпечення надання з бюджету Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади 

комунальним підприємствам Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади 

галузі «Фізична культура і спорт» 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; 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради 

2018-2020 



оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

проведення оцінки технічного стану та 

експлуатаційної придатності будівельних 

конструкцій; оплату інших послуг та на інші 

поточні видатки;  

-  проведення капітального ремонту; 

-  придбання основних засобів 

7.2.7. Здійснення закупівлі автотранспорту для  

дитячо-юнацьких спортивних шкіл та 

збірних команд Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради, міські дитячо-юнацькі 

спортивні школи 

2018-2020 

7.2.8. Призначати за рішенням виконавчого 

комітету міської ради за рахунок коштів 

бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади в межах 

затверджених в бюджеті видатків, стипендії 

кращим спортсменам Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади і 

спортсменам, які представляють Вінницьку 

міську об’єднану територіальну громаду та 

їх тренерам за високі спортивні досягнення 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради 

2018-2020 

7.2.9. Надання фінансової підтримки спортивним 

командам, клубам та спортивним 

організаціям незалежно від форм власності 

на: 

- здійснення витрат на організацію та 

проведення фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів та змагань на території 

Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади -  оплата для 

учасників заходу: 

- проживання;  

- харчування;  

- проїзду;  

- бронювання квитків;  

- 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 

проведення заходу; 

- придбання м’якого інвентарю; 

- технічне обслуговування 

обладнання. 

- Здійснення витрат на проведення 

навчально-тренувальних зборів і 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради 

2018-2020 



забезпечення участі команд, клубів та 

організацій у змаганнях  різного рівня -  

оплата: 

- 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: 

- 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, участі в змаганнях та проведення 

змагань; 

- оплату праці спортсменам-

інструкторам; 

- поточний та капітальний ремонт 

приміщень; 

- ремонт та технічне обслуговування 

обладнання; 

- комунальні послуги та енергоносії; 

- банківські послуги; 

- обов’язкові податки до бюджету. 
7.2.10. Відзначення спортивних колективів закладів 

загальної середньої освіти, вищих 

навчальних закладів 1-4 рівнів акредитації, 

професійно-технічних навчальних закладів 

за підсумками рейтингу стану фізкультурно-

спортивної роботи в закладах загальної 

середньої освіти, вищих навчальних 

закладах 1-4 рівнів акредитації, професійно-

технічних навчальних закладах Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради 

2018-2020 

7.2.11. Сприяння залученню додаткових фінансових 

ресурсів шляхом: 

- надання послуг, що надаються 

закладами згідно з їх основною 

діяльністю; 

- додаткової (господарської) діяльності; 

- надання в оренду майна, приміщень; 

- реалізації в установленому порядку 

майна (крім нерухомого майна); 

- залучення благодійних внесків, тощо. 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради, керівники закладів 

2018-2020 



7.2.12. Здійснення фінансово-господарської 

діяльності в закладах та організаціях із 

дотриманням вимог чинного бюджетного 

законодавства 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради, керівники закладів 

2018-2020 

7.2.13. Здійснення  закупівлі товарів, робіт і послуг за 

рахунок бюджетних коштів у встановленому 

законодавством порядку 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради, керівники закладів 

2018-2020 

7.2.14. Призначати за рішенням виконавчого 

комітету міської ради за рахунок коштів 

бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади, в межах 

затверджених в бюджеті видатків, стипендії 

кращим вихованцям спортивних шкіл 

Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади  

Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради 

2018-2020 

7.2.15. Оплата послуг з проживання та харчування, 

нагородження учасників загальноміських  

фізкультурно-спортивних заходів, в тому 

числі спортивних фестивалів та відкритих 

змагань 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради 

2018-2020 

7.2.16. Оплата послуг відео-, аудіо зйомки під час 

проведення загальноміських  фізкультурно-

спортивних заходів 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради 

2018-2020 

7.2.17. Оплата рекламно-інформаційних послуг  Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради 

2018-2020 

7.2.18. Здійснення заходів заохочення - відзначення 

кращих спортсменів, тренерів, активістів, 

ветеранів спорту, колективів, навчальних 

закладів тощо.  

Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради 

2018-2020 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                      С.Моргунов 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комітет по фізичній культурі і спорту міської ради 

Гринюк Ірина Володимирівна  

Головний спеціаліст комітету 

 
 

 


