
          
 

 
                                         

КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА 
               

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ХLІV  СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ 
 
від 25 червня 2020 року  
м. Кременчук 
 
 
 

Про внесення змін до рішення Кременчуцької  
міської  ради  Полтавської області від 12 грудня   
2018 року «Про затвердження міської комплексної  
Програми розвитку фізичної  культури  і  спорту   
на 2019-2022  роки» 
 
 
 
 З метою підтримки спорту вищих досягнень та організацій, які 
здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні, керуючись Законом 
України «Про фізичну культуру і спорт», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Кременчуцька міська рада Полтавської області 
 

вирішила: 
 

1. Внести зміни до рішення Кременчуцької міської  ради  Полтавської 
області від  12 грудня  2018 року «Про затвердження міської комплексної 
Програми розвитку фізичної  культури  і  спорту  на 2019-2022  роки», а саме:  

1.1. До пункту 3.4. «Матеріально-технічне забезпечення» розділу VІІ 
«Напрями діяльності та заходи міської комплексної Програми розвитку 
фізичної культури і спорту  на 2019-2022 роки» додати підпункт 3.4.6., 
виклавши його в наступній редакції: «3.4.6. Забезпечення облаштування 
спортивних майданчиків, збудованих у 2019-2020 роках та при проектуванні і 
будівництві нових спортивних майданчиків штучним (ударопоглинальним) 
покриттям.».  

1.2. До пункту 3.5. «Фінансове забезпечення» підпункту 3.5.4. «Підтримка 
спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні» розділу VІІ «Напрями діяльності та заходи 
міської комплексної Програми розвитку фізичної культури і спорту  на 2019-
2022 роки» (додається). 

2. Департаменту фінансів виконавчого комітету Кременчуцької міської 
ради Полтавської області (Неіленко Т.Г.) передбачити фінансування на 
реалізацію зазначених заходів міської комплексної Програми  розвитку 
фізичної культури і спорту  на  2020  рік, починаючи з моменту прийняття 
даного рішення. 

 



 
 
3. Оприлюднити  рішення  відповідно   до  вимог   діючого законодавства. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на  заступника міського 

голови Проценка Р.О., постійну депутатську комісію з питань освіти, молоді, 
культури, спорту, соціального захисту населення, розгляду питань, пов’язаних     
з АТО, охорони здоров’я, материнства та дитинства (голова комісії        
Терещенко Д.Ю.) та постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів, 
соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики (голова комісії        
Плескун О.В.). 
 
    
Міський голова  В. МАЛЕЦЬКИЙ 
 



                Додаток  
до рішення Кременчуцької міської 
ради Полтавської області 

                від 25 червня 2020 року 
 

Начальник управління молоді та спорту виконавчого комітету  
Кременчуцької міської ради Полтавської області        О.І. МАЗУР 

3.5.4. Підтримка спорту вищих 
досягнень та організацій, які 
здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні.  
Фінансова підтримка для 
проведення навчально-
тренувальної та спортивної 
роботи: 

    

КЗФКіС «МФК «Кремінь» 13 083,0 16 353,8 20 442,2 25 552,7 
ГО «Шахово-шашковий клуб 
«Каїсса» 

165,0 206,3 257,8 322,3 

ГО «Баскетбольний спортивний 
клуб «Кремінь» 

1 000,0 1 300,0 1 500,0  1 800,0 

ГО «Федерація футболу                      
м. Кременчука» 

500,0 625,0 781,0 976,6 

ГО «Федерація греко-римської 
боротьби «Спарта» 

500,0 625,0 781,0 976,6 

ГО «Кременчуцька федерація 
тхеквондо (ВТФ)» 

228,0 285,0 356,3 445,3 

ГО «На крилах надії України» 217,9 272,3 340,5 425,6 
ГО «Реабілітаційно-спортивний 
клуб «Спешиал Олімпік» 

32,5 40,6 50,8 63,5 

ГО «Кременчуцький дитячо-
юнацький центр спорту  «Оріяна» 

32,0 40,1 50,1 62,7 

ГО «Міська спортивна федерація 
боксу» 

135,7 169,6 212,0 265,0 

ГО «Асоціація екстримальних 
видів спорту» 

 

35,0 43,8 54,7 68,4 

ГО «Хокейний клуб 
«Кременчук» 

2020-2022 
роки 

- 4 127,1 4 540,0 4 980,0 

 

ГО «Кременчуцький міський 
центр федерації хокею 
України» 

2021-2022 
роки 

  

- - 285,0 320,0 



Пояснювальна записка 
до  проєкту  рішення  Кременчуцької  міської  ради Полтавської області 

«Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської  ради  Полтавської 
області від 12 грудня 2018 року «Про затвердження міської комплексної 

Програми розвитку фізичної  культури  і  спорту 
на 2019-2022  роки» 

Враховуючи клопотання громадських організацій «Хокейний клуб 
«Кременчук», «Кременчуцький міський центр федерації хокею України» та з 
метою підтримки спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 
фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні,  управління молоді та спорту 
виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області 
виносить на розгляд пленарного засідання ХLІV сесії Кременчуцької міської 
ради Полтавської області проєкт рішення «Про внесення змін до рішення 
Кременчуцької міської  ради  Полтавської області від 12 грудня 2018 року «Про 
затвердження міської комплексної Програми розвитку фізичної  культури  і  
спорту на 2019-2022  роки». 
 В частині розділу VІІ «Напрями діяльності та заходи міської комплексної 
Програми розвитку фізичної культури і спорту  на 2019-2022 роки» до пункту 
3.5.4. «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 
фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні. Фінансова підтримка для 
проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи:» вносяться громадські 
організації фізкультурно-спортивної спрямованості, а саме: ГО «Хокейний клуб 
«Кременчук»; ГО «Кременчуцький міський центр федерації хокею України», 
які долучаються до реалізації заходів виконання Програми на період 2020-         
2022 роки. 
 Фінансування учасників Програми - ГО «Хокейний клуб «Кременчук» 
та ГО «Кременчуцький міський центр федерації хокею України» 
здійснюється за рахунок коштів, які щороку передбачаються у місцевому 
бюджеті для реалізації завдань та заходів розвитку хокею з шайбою в місті 
Кременчуці, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством. 
 Обсяги видатків визначаються щороку з урахуванням фінансових 
можливостей місцевого бюджету під час формування його показників. 
 Прогнозні обсяги фінансування учасників Програми на період 2020-2022 
років (тис. грн.):  

ГО «Хокейний клуб «Кременчук» - 4 127,1 (2020 рік – КЕКВ 2210 
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 760 028,00 грн, КЕКВ 
2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» на суму 892 392,55 грн, 
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 2 194 886,00 грн, КЕКВ 2274 
«Оплата природного газу» на суму 279 815,00 грн); 4 540,0 (2021 рік);         
4 980,0 (2022 рік). 

ГО «Кременчуцький міський центр федерації хокею України» -  
285,0 (2021 рік); 320,0 (2022 рік). 

 
 

Начальник  управління молоді   
та спорту                                                                                           О. МАЗУР 


