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 Департаменту культури, молоді та спорту Полтавської міської ради  

підпорядковуються дев’ять закладів спорту: вісім дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл міста, КЗ «Полтавський міський заклад-центр фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх», Спортивний дитячий заклад оздоровлення та 

відпочинку» Олімпійські надії».  

 КЗ «ПДЮСШ №1» з відділеннями: легкої атлетики, гандболу, хокею на 

траві, тенісу  (м. Полтава, вул.Духова,3/5);  КЗ «ПСДЮСШОР №2» з 

відділеннями волейболу дівчата, волейболу юнаки, баскетболу дівчата, 

баскетболу  юнаки  (м. Полтава, вул. Європейська ,9);   КЗ «ПДЮСШ №3 з 

плавання» з відділенням з плавання (м. Полтава, вул. Європейська,9а);                    

КЗ «ПДЮСШ №4» з відділеннями  боксу, боротьби вільної, гімнастики 

художньої, черліденгу, кікбоксингу, тхеквондо, пауерліфтингу, стрільби               

(м. Полтава, вул.Пушкіна,155); КЗ «ПДЮСШ «Веслувальник» з  відділенням з  

веслування на байдарках і каное та  веслування на човнах «Дракон» (м. Полтава, 

вул.Річкова,2б); КЗ «ПДЮСШ «Молодь-2016» » з відділенням з футболу              

(м. Полтава, майдан Незалежності,16);  КЗ «ПДЮСШ «Ворскла ім. І.І. Горпинка» 

з відділенням з футболу адреса (м. Полтава, майдан Незалежності,16);                    

КЗ «ПМЗЦФ ЗН «Спорт для всіх» (м. Полтава, вул. Соборності, 40) 

фінансуються з «Міської цільової соціальної Програми розвитку фізичної 

культури і спорту на 2017 – 2021 роки» та СДЗОВ «Олімпійські надії»                      

(с. Соснівка Полтавського району) який  фінансується з  Міської програми 

оздоровлення та відпочинку дітей м. Полтава на 2019-2023 роки .  

Інформаційні дані щодо використання коштів закладами фізичної 

культури і спорту підпорядкованими Департаменту культури, молоді та спорту 

Полтавської міської ради  знаходяться у додатку до цього звіту. 

На галузь фізична культура і спорт у 2020 році в місті Полтава виділено  

69 млн 275 тис 280 грн  з  «Міської цільової соціальної Програми розвитку 

фізичної культури і спорту на 2017 – 2021 роки» та   6 млн 636тис 880 грн на 

СДЗОВ  «Олімпійські надії» з Міської програми оздоровлення та відпочинку 

дітей м. Полтава на 2019-2023 роки . 

Із них на утримання 7 дитячо-юнацьких спортивних шкіл  підпорядкованих 

Департаменту культури, молоді та спорту Полтавської міської ради виділено – 

55 млн 101тис 670грн та на капітальні придбання – 1 млн 583 тис 940 грн. 

На утримання КЗ «Полтавський міський заклад-центр фізичного здоров’я 

населення « Спорт для всіх» виділено  2 млн 004 тис 510 грн. 

Також виділено – 1млн 983 тис. грн на капітальні ремонти (волейбольні 

майданчики стадіону «Динамо»), 150 тис. грн на проектно-кошторисну 

документацію для ремонту покрівлі  КЗ «ПСДЮСШОР №2». 

Для фінансової підтримки Федерації футболу м. Полтави на проведення 

спортивних заходів виділено - 650 тис. грн. 

Для фінансової підтримки СТК «Лтава» виділено -  250 тис. грн (із них 

149580,00 експертиза будівлі, 100420,00 податки). 

На  утримання стадіону «Динамо»  виділено 200 тис грн. 

На 2020 рік заплановано 640 фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту (відрядження збірних 



команд міста з різних видів спорту та змагання по місту), на які виділено 6 млн 

714 тис 800грн  з них: 

- на олімпійські види спорту – 4 млн 952 тис 800 грн; 

- на неолімпійські – 1млн 762 тис. грн. 

В місті Полтава культивується 22 олімпійський види спорту, 18 

неолімпійських видів спорту (спортивної діяльності по звіту 2ФК) та 22 

неолімпійських видів спорту (фізкультурно-оздоровчої направленості), 7 видів 

спорту для спортсменів з інвалідністю. 

На винагороду спортсменам (заплановано на 51 чоловіки) призерам та 

переможцям чемпіонатів Світу, Європи, Кубків Світу, Європи, Олімпійських та 

Паралімпійських ігор: 

- з олімпійських видів спорту виділено 843 тис 490 грн; 

- з неолімпійських видів спорту-  559 тис 050 грн. 

В місті Полтава запроваджена 25 кращим спортсменам міста стипендія 

Полтавської міської ради  на яку виділено 968 тис 760 грн, із них: 

- 10 стипендій по 4тис 723 грн (5 стипендій для  спортсменів «елітної» 

групи вікова категорія дорослі та молодь, 2 стипендії для спортсменів з  

неолімпійських видів спорту, 3 стипендії для спортсменів з інвалідністю вікова 

категорія дорослі); 

- 7 стипендій по 2500 тис. грн (для спортсменів вікової групи юніори  та 

молодь); 

- 8 стипендій по 2000 тис. грн (із них 5 стипендій  для спортсменів вікової 

групи юнаки та дівчата, 3  стипендії для  спортсменів  з інвалідністю  вікової 

групи  юнаки та  дівчата). 

На проведення  фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів  за місцем 

проживання, на спортивних майданчиках міста, у місцях масового відпочинку та 

для проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів  серед  людей з 

інвалідністю по КЗ ПМЦФЗН «Спорту для всіх» виділено 200000 тис. грн 

(заплановано на 2020 рік - 205 заходів за місцем проживання та в місцях масового 

відпочинку, 95 заходів для людей з інвалідністю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 

 

Інформаційні данні щодо навчально-тренувальної діяльності                     

ДЮСШ підпорядкованих Департаменту культури, молоді та спорту  
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1. КЗ «ПДЮСШ №1», 

відділення легка атлетика, 

гандбол, хокей на траві, теніс 

38 18 5 2 4 7 403 КМСУ –2  Ір. – 3 

ІІр. – 0  

ІІІр. – 6  

20 

Результати змагань Чем-ти України з легкої атлетики серед юніорів та дорослих : 

ІІ м. – 1, ІІ м. – 1 

Чем-ти області з гандболу серед команд юнаків 2003р.н. ІІ м. – 

1  

Чем-ти області з легкої атлетики серед юнаків, юніорів та 

дорослих : І м. – 31, ІІ м. – 32, ІІ м. – 37 

2. КЗ «ПСДЮСШОР №2», 

відділення волейбол дівчата, 

волейбол юнаки, баскетбол 

дівчата, баскетбол  юнаки 

42 21 6 3 3 9 789 — — 44 

Результати змагань Волейбол дівчата 

Чем-ти України 

Дитяча ліга: І м. – 2007 р.н., ІІ м. – 2005 р.н. 

Чем-ти області: І м. – 6 

Гімназіади: І м. – 2003-2004 р.н., VІ м. І ліга серед жіночих 

команд 

Волейбол юнаки 

Чем-ти України 

Дитяча ліга: І м. – 2007 р.н. 

Чем-ти області: І м. – 6 

Гімназіада: І м. – 2003-2004 р.н., VІІ м. ІІ ліга серед чоловіків 

VІІІ м. Дитяча ліга – 2004, 2005, 2006 р.н. 

Баскетбол дівчата 

ВЮБЛ: ІІІ м. – 2003 р.н., ІІІ м. 2005 р.н., ІV м. – вища ліга, 11 

м. – 2006 р.н., 8 м. 2007 р.н. 

Чем-ти області: І м. – 6 

Гімназіада: І м. – 2003-2004 р.н. 

Баскет бол юнаки 

ВЮБЛ: 7 м. – 2004 р.н., 11 м. – 2006 р.н., 10 м. – 2007 р.н. 

Чем-ти області: І м. – 3 (2005, 2006, 2008 р.н.), ІІ м. – 2004 р.н. 

3. КЗ «ПДЮСШ №3 з 

плавання» 

75 19 3 3 8 5 745 МСУ – 2 42 13 

Результати змагань Чемпіонати України І м.-4 ;ІІ м- 3; ІІІ м-1 

Чемпіонати України з плавання серед юнаків, І м. – 4 ( 100м 

в/с,100м н/сп, 100м батерфляй, 200м к/пл) серед юніорів   ІІ м.-



1 ( 200м к/пл) – ІІІ м -1( 100м бат), Ліна плавання України ІІ м-

2 ( 100м/бат, 50мв/ст) 

Чемпіонати області І м.-8 ;ІІ м- 16; ІІІ м-27 

Товариські зустрічі серед спортсменів молодших вікових груп 

І м.-0 ;ІІ м- 2; ІІІ м-6 

 

 

4. КЗ «ПДЮСШ №4», 

відділення боксу, боротьби 

вільної, тхеквондо ВТФ, 

гімнастики художньої, 

черліденгу, кікбоксингу, 

пауерліфтингу, стрільби 

кульової 

48 33 4 12 10 7 782 МСУ – 1 

КМСУ – 

21  

І – 14 

ІІ – 6 

ІІІ – 2 

 

16 

Результати змагань Чемпіонати області зі кульової стрільби: І м. – 2, ІІ м. – 5, ІІІ м. 

– 3 

Всеукраїнські турніри з художньої гімнастики: І м. – 24, ІІ м. – 

21, ІІІ м. – 9 

Всеукраїнські турніри з вільної боротьби: І м. – 3, ІІ м. – 3, ІІІ 

м. – 3 

Чемпіонат області з боксу: І м. – 5, ІІ м. – 5, ІІІ м. – 4, V- м. – 3  

Відкритий чемпіонат Полтавської області з тхеквондо (ВТФ): І 

м. – 15, ІІ м. – 14, ІІІ м. – 31  

Відкритий чемпіонат Полтавської області ради ФСТ «Україна» 

з класичного жиму лежачі: І м. – 8, ІІ м. – 3, ІІІ м. – 2 

Всеукраїнський турнір з боксу: І м. – 1, ІІ м. – 2, ІІІ м. – 1 

5. КЗ «ПДЮСШ 

«Веслувальник», відділення 

веслування на байдарках і 

каное, веслування на човнах 

«Дракон» 

19 7 4 1 1 1 160 — — 2 

Результати змагань Чемпіонат міста: І м. – 18, ІІ м. – 18, ІІІ м. – 18 

6. КЗ «ПДЮСШ «Молодь-

2016», відділення футбол 

13 10 — 4 4 2 341 — І-ІІІ р. – 

90 

3 

Результати змагань Всеукраїнські турніри з футболу: І м. – 3, ІІ м. – 1, ІІІ м. – 4 

Турнір на призи академії Черкащина – І і ІІІ місця (2009 р.н.) 

Турнір « Ferrum Cup» U-10 – ІІІ місце (2010 р.н.) 

Турнір пам’яті А.А. Горностаєва – ІІ місце (2008 р.н.) та ІІІ 

місце (2009 р.н.) 

Турнір Poltava Football Cup – ІІІ місце (2008 р.н.) 

 

7. КЗ «ПДЮСШ «Ворскла ім. 

І.І.Горпинка» відділення 

футбол 

24 11 - - 4 7 451 - 9 4 

Результати змагань Чемпіонат ДЮФЛ;- І м.- команда 2004 р.н. -ІІ м команда 2005-

2006р.н.  

Чемпіонат дитячої футзальної ліги Полтавської області 

І м.- 3 команди 2006р.н.; 2009-2010р.н.; 2005р.н.; ІІІ- 2007-

2008р.н. 

Турнір Бардешина В.С. ІІ м – команди 2009-2010р.н. ІV- м- 

2006 

Турнір «Ferrum Cup» І м – команда 2006р.н. ІV- м- 2009-2010 

 



 

В семи дитячо-юнацьких спортивних школах м. Полтава станом на 

01.07.2020 року займається спортом  3971 вихованців та працює 259 працівників. 

За І півріччя 2020 року проведено 153 фізкультурно-оздоровчих та  

спортивних заходів, на що витрачено – 1431376,60 грн. З олімпійських видів 

спорту проведено – 105 заходів, з неолімпійських видів спорту – 48 заходів. 

 КЗ «ПМЗЦФЗН «Спорт для всіх» проведено фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів за  місцем проживання, в місцях масового відпочинку та для 

людей з інвалідністю - 27, на що витрачено – 29560,50 грн. 

Відділом у справах фізкультури і спорту Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту Департаменту культури молоді та спорту Полтавської міської 

ради   відправлено у відрядження 98 команд з олімпійських та неолімпійських 

видів спорту. З олімпійських видів спорту – 74 команди, з неолімпійських видів 

спорту – 24 команди. На змагання Всеукраїнського рівня з олімпійських видів 

сорту відправлено 46 команд, з неолімпійських видів спорту – 16 команд. На 

змагання обласного рівня з олімпійських видів спорту відправлено 28 команд, з 

неолімпійських – 8 команд. 

Відділом у справах фізкультури і спорту Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту Департаменту культури молоді та спорту проведено 54 

спортивні заходи по місту, що відображено на рисунках 1 і 2. 

 

 

Рисунок 1 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рисунок 2 

 

Прийняло участь: з олімпійських видів спорту – 2679 спортсменів, 254 

судді, 151 тренер, що склало 7281 людинодень; по неолімпійських видах спорту 

прийняло участь 1857 спортсменів, 161 суддя, 206 тренерів, що склало – 4648 

людиноднів, що відображено  на рисунках 3 і 4. 

 

 

Рисунок 3 



 

Рисунок 4 

 

За місцем проживання та в місцях масового відпочинку КЗ «ПМЗЦФЗН 

«Спорт для всіх» проведені наступні заходи серед широких верств населення та 

людей з інвалідністю: 

- фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи – 7; 

- змагання з волейболу – 3; 

- змагання з настільного тенісу – 2; 

- військово-тактична гра «Лазертаг» – 3; 

- змагання з міні-футболу – 2; 

- змагання з шахів та шашок – 5; 

- змагання з бочча – 3; 

- змагання з фехтування на макетах історичної зброї – 1: 

- спартакіада серед дітей з порушенням зору – 1. 

Приймало участь (спортсмен, тренери та судді) 1008 чоловік. 

Відділом у справах фізкультури і спорту Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту Департаменту культури, молоді та спорту Полтавської міської 

ради  проведені по місту наступні змагання з олімпійських видів спорту: 

- відкриті чемпіонати міста Полтава з легкої атлетики; 

- тури XVIII чемпіонату України серед юнацьких команд – Всеукраїнська 

Юнацька Баскетбольна Ліга 2019/2020 серед команд дівчат та юнаків. Дивізіон 

А; 

- відкритий міський турнір з настільного тенісу пам’яті Яценка А.М; 

- XXV – Меморіал пам’яті Андрія Кузнєцова з волейболу серед юнаків 

2004-2005р.н. та 2007 р.н.; 

- відкритий турнір з баскетболу 3Х3 серед жіночих команд присвячений 

пам’яті воїна – інтернаціоналіста Є. В`язовченка; 

- змагання з тенісу настільного в залік Спартакіади з видів спорту учнів 

професійно (професійно-технічних) навчальних закладів м. Полтава на 2019-

2020н.р.; 



- відкриті змагання з баскетболу серед юнаків закладів загальної середньої 

освіти м. Полтави 2003-2004та 2005-2007 р.н. і молодше ; 

- тури Чемпіонату України з волейболу «Дитяча ліга» сезону 2019/2020 

команд дівчат та юнаків; 

- відкритий турнір міста Полтави з боротьби дзюдо серед юнаків та дівчат 

2010-2011рр.н. та молодше; 

- змагання з волейболу серед дівчат в залік Спартакіади з видів спорту 

учнів ПТЗО м. Полтави на 2019/2020; 

- відкритий чемпіонат м. Полтави з вільної боротьби серед молодших 

юнаків; 

- проведення онлайн змагань з тхеквондо (ЗФП); 

- проведення онлайн змагань з художньої гімнастики (ЗФП); 

- проведення онлайн змагань з ЗФП з плавання; 

- проведення онлайн змагань з легкої атлетики (ЗФП); 

- онлайн змагання з футболу; 

- онлайн змагання з художньої  гімнастики; 

- онлайн змагання з веслування на байдарках і каное (ЗФП); 

- відкритий чемпіонат міста Полтави з веслування на байдарках і каное 

присвячений Дню Молоді та Дню Конституції. 

Відділом у справах фізкультури і спорту Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту Департаменту культури, молоді та спорту Полтавської міської 

ради  проведені по місту наступні змагання з неолімпійських видів спорту: 

- відкрита першість м. Полтави з міні-футбол; 

- відкритий чемпіонат м. Полтави з Кіокушин карате (IBU) у розділі 

«КУМІТЕ» серед дітей, юнаків та дівчат; 

- відкритий чемпіонат м. Полтави з армспорту серед молоді та дорослих; 

- чемпіонат м. Полтави з комбат дзю-дзюцу серед юнаків та дівчат; 

- відкритий чемпіонат міста Полтави з армспорту серед юніорів та 

юніорок, юнаків та дівчат; 

- міжнародний аматорський турнір зі змішаних єдиноборств ММА «Кубок 

Героїв»; 

- чемпіонат м. Полтава з шахів серед юнаків та дівчат віком до 14 років 

(2007р.н. молодше);  

- відкритий Кубок м. Полтава з пішоходного туризму в приміщенні; 

- відкритий чемпіонат м. Полтави з шашок; 

- проведення онлайн спортивної вікторини; 

- проведення онлайн спортивного конкурсу «Роби разом з нами, роби як –

ми, роби краще нас»; 

- спортивна онлайн вікторина «Спорт навколо нас»; 

- олімпійська онлайн вікторина;  

- онлайн змагання «Мама, тато – Я. Спортивна сім'я»; 

- челендж з легкої атлетики; 

- челендж з художньої гімнастики; 

- челендж з веслування на байдарках і каное; 

- 1 Й етап Кубку України з картингу. 

 



 

ЧЕМПІОНАТ МІСТА З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ 

 

 

  



МІЖНАРОДНИЙ ДИТЯЧИЙ ТУРНИР 

 

 

 

 

 

 

 

  



ЧЕМПІОНАТ ОБЛАСТІ З ВЕСЛУВАННЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ 

 

 

 

 

 

  



ЧЕМПІОНАТ МІСТА ПОЛТАВА З ВЕСЛУВАННЯ  

НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ: 

 

 

 

  



ВІДКРИТИЙ ЧЕМПІОНАТ м. ПОЛТАВИ З ВІЛЬНОЇ БОРОТЬБИ 

 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР З ХУДОЖНЬОЇ ГІМНАСТИКИ 

 

 

 

 



ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ З ПАУРЛІФТИНГУ 

 

ЧЕМПІОНАТ ОБЛАСТІ З КУЛЬОВОЇ СТРІЛЬБИ 

 



ЧЕМПІОНАТ м. ПОЛТАВА З ТХЕКВОНДО ВТФ 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР З ХОКЕЮ НА ТРАВІ 

                        

 

  



ЧЕМПІОНАТ ОБЛАСТІ З ГАНДБОЛУ 

 

 

 

ВРУЧЕННЯ СПРОТИВВНОЇ ФОРМИ ВИХОВАНЦЯМ                                

КЗ «ПДЮСШ МОЛОДЬ – 2016» 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПІДГОТОВКА СПОРТИВНОГО ДИТЯЧОГО ЗАКЛАДУ 

ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «ОЛІМПІЙСЬКІ НАДІЇ»                

ДО ОЗДОРОВЧОГО СЕЗОНУ 

 

 

 



 

 

       



Додаток  

Інформаційні дані щодо використання коштів закладами фізкультури і спорту підпорядкованими  

Департаменту культури, молоді та спорту Полтавської міської ради 

 

Назва закладу Всього: загальний + 

спец .фонд  в тому 

числі бюджет 

розвитку(грн.) 

Утримання 

2240(без 

пот.рем.)(грн.) 

2210 

2250 

2220 

2282 

2800 

Заробітна 

плата 

2111 

2120 

(грн.) 

Комуналка 

2270(грн) 

Поточний 

ремонт 

2240(тільки 

ремонт)(грн.) 

Капітальний 

Ремонт(грн.) 

Капітальні 

Придбання 

3110(грн.) 

 

КЗ «ПДЮСШ №1»  

План на 2020 рік 
8548950,00 968370,00 6583320,00 862010,00 135250,00 - - 

Фактично виконано на 01.07.2020 
4244089,18 530582,59 3374477,02 291796,57 47233,00 - - 

Що  зроблено за I 

півріччя 

Фарбування стелі – 47233,00 грн 

Що придбано за  I 

півріччя 

Будівельні матеріали – 81177,00 грн; медикаменти – 3000,00 грн ;офісні меблі – 94731,00 грн; печатка та штампи – 730,00 

грн.; періодичні видання – 1197,00 грн.; спортивний одяг, взуття та аксесуари ( 80 комплектів) – 329550,00 грн. 

Всього на суму 510385,00 грн. 
 

 

 

КЗ 

«ПСДЮСШОР»№2 

План на 2020 рік 

7623170,00  708000,00 6236260,00 107910,00 421000,00 150000,00 0,00 

Фактично виконано на 01.07.2020 
3693840,48 

 

318548,49 3069025,13 29604,64 126662,22 150000,00 0,00 

Що  зроблено за I 

півріччя 

Виготовлена проєктно-кошторисна документація по капітальному ремонту покрівлі будівлі з прибудовою 

Поточні ремонти: роздягальня №5; приміщення (ремонт та заміна окремих віконних та дверних блоків) 

Що придбано за  I  

 

 

 

 

 



півріччя Комплекти спортивної форми ( різні) 14;13;12;2;10;9шт( 87187,48грн.); 

Олімпійки з капюшоном( комплекти) 14;16;4шт(58988,95грн.); 

Спортивні костюми 18шт (24726,92грн.) 

Реглан з капюшоном (комплекти) 14; 16; 5шт(48672,37грн.); 

Наколінники(пари) 12;6шт(30263,49грн.) 

Всього на суму 249839,21 грн. 
 

КЗ « ПДЮСШ 3№» з 

плавання 

План на 2020 рік 

16485000,00 941070,00 10475010,00 4738920,00 195000,00 - 135000,00 

Фактично виконано на 01.07.2020 

5801538,78 131577,43 4353392,12 1046569,23 195000,00 - 75000 

Що  зроблено за I 

півріччя 

Обстежено технічний стан частини покрівлі будівля над приміщенням басейну палацу спорту «Юність» 

Виконано демонтаж стелі басейну палацу спорту «Юність» 

 

Що придбано  за I 

півріччя 

  

2210:Господарські товари – 2959,55грн.,гіпохлорит натрію марки А – 33800,00грн.,поліграфія (підписка) – 1530,00 грн., 

Пилосос – 4999,00грн.,лічильник 3ф. тарифний 2 шт- 6750,00 грн., лампа світлодіодна 12 шт. – 645,00грн.,шуруповерт 

акумуляторний – 3270,00грн.,перфоратор – 5360,00грн.,набір інструментів – 2330,00грн.,абір ключів – 187,00грн.,тестер 

електричний – 380,00грн., 

набір електроінструменту – 5300,00грн.,доводчики дверні 4 шт. – 5400,00 

3110: кондиціонер – 75000,00 
 

 

КЗ « ПДЮСШ №4» 

План на 2020 рік 

10176110,00 877670,00 8502340,00 520160,00 - - 275940,00 

Фактично виконано на 01.07.2020 

4277693,14 355062,90 3609620,51 134750,73 - - 178259,00 

Що  зроблено за I 

півріччя 

Встановлено систему відеоспостереження. 

Що придбано  за I 

півріччя 

Відділення пауерліфтингу: 

тренажери для пауерліфтингу – 10 комплектів (169310,00грн.);гіперекстензія – 2 шт. (10100,00грн.);тренажери – 4 шт 

(22500,00грн.) 

ручка для тяги – 3 шт (1650,00грн.);стійка під гантелі – 1 шт (5720,00грн.);гантель – 10 комплектів (33720,00грн.). 

 

 



Відділення боротьби вільної: 

покришка для борцівського килимка – 1 шт (8949,00грн.);мати обкладні для захисту стін – 25 шт (41111,00 грн.) 

 

канат – 4 шт (5810,00грн.). 

Відділення тхеквондо ВТФ: жилет захисний тренувальний тхеквондо – 36 шт (18000,00грн.). 

Відділення гімнастики художньої: станок хореографічний – 6 шт (29997,00грн.). 

Відділення черліденгу: спортивні помпони – 24 пари (8400,00грн.). 

Відділення боксу: 

медицинбол – 14 шт (6400,00грн.);гантель – 50 шт (2600,00 грн.);мішки боксерські – 14 шт (44900,00грн.) 

рукавички для боксу – 20 пар (18500,00грн.);подушка на стіну напівкругла шкіра – 3 шт (15000,00грн.) 

спід бег платформа – 2 шт (9800,00грн.);лапи боксерські – 2 пари (2080,00грн.). 

Відділення стрільби кульової: кульки для пневматичних гвинтівок та пістолетів – 58 упаковок (19580,00 грн.). 

Будівельні матеріали ( 2799,25грн.), господарські матеріали ( 12180,08грн.); канцтовари (6401,10грн.). 

Всього на суму 495507,43 грн. 

 

КЗ «ПДЮСШ 

Веслувальник» 

План на 2020 рік 

5038970,00 494680,00 4006080,00 80210,00 - - 458000,00 

Фактично виконано на 01.07.2020 

1821394,05 187096,1 1599855,82 16677,13 - - 17765,00 

Що  зроблено за I 

півріччя 

- 

Що придбано  за I 

півріччя 

2210; Спортінвентар: Весла для байдарок та каное – 26шт.( 106250грн.);подушка для каное- 20 шт.(17000,00грн.); 

жилети страхувальні -20шт.(11200,00грн.);футболки спортивні -100шт.(20000,00грн.)  

бензин-7402,00грн.; господарчі товари 9347,00грн.; комп’ютерне обладнання-2126,00грн. 

Всього на суму 173 325 грн. 

Капітальні придбання: ноутбук -17765,00 грн. 

  

 

КЗ « ПДЮСШ 

Ворскла ім. І.І. 

Горпинка  

План на 2020 рік 

3741720,00 в т.ч. 

(3726720,00, 

15000,00 сп. ф-д ) 

524840,00 2930890,00 183270,00 87720,00 - 15000,00 

Фактично виконано на 01.07.2020 

1916020,31 в.т. 

 

 

292375,12 1501092,80 27121,72 80430,67 - 15000,00 



(1901020,31. 

15000,00 сп.ф-д) 

Що  зроблено за I 

півріччя 

Поточний ремонт стін та підлоги в холодному складі приміщення школи, ремонт сходів 

Що придбано  за I 

півріччя 

Капітанська повязка-1шт. ( 134,00грн.);комплекти( шорти, футболка, гетри) 5шт.( 4706,53грн.)футболки-56шт. 

 ( 15685,52грн); термобілизна – 15шт.(3732,80грн); штани спортивні- 66шт.( 30966,89грн.); шорти- 50шт. (9326,70грн.) 

олімпійка – 64шт.( 32247,95грн.); кросівки- 116пар (96655,93грн.); куртка- 60шт.(78488,32грн.); 

напульсник -1шт.(49,58грн.) м’яч -8шт.(5013,10грн.) 

Всього на суму 277007,62грн. 

Господарські товари (5000,00грн.); канцтовари (1700,00грн.) 

Ноутбук 2 шт- 15000,00грн. 
 

КЗ ПДЮСШ «Молодь 

-2016» 

План на 2020 рік 

3607950,00 565680,00 2342270,00 - - - 700000,00 

Фактично виконано на 01.07.2020 

1463081,81 376790,17 1086291,64 - - - - 

Що  зроблено за I 

півріччя 

 

Що придбано  за I 

півріччя 

Рюкзак DIAMOND ІІ – 90шт.( 50000,00грн.);сорочка полоBALI II – 90шт.(37894,13грн.);шорти спортивні DRIVE – 

90шт.(26758,40грн.);шапка сіра – 90шт.(15000,00грн.)куртка спортивнаALASKA II – 90шт.(44647,46грн.) 

футбольні печатки чорні – 90 шт.(16200,00грн.);спортивний костюм ACADEMI II– 90 шт.(79646,70грн.);комплект футболка 

к/р і шорти ACADEMI II  – 16 шт.(6234,88грн.);комплект футболка к/р SUPERNOVA і шорти MAXI – 

16(9986,90грн.);комплект футболка к/р EUROPA і шорти NOBEL – 16 шт.(10625,96грн.);гетри футбольні CLASSIC – 48 

шт.(6843,84грн.);м’ячі футбольні – 65 шт.(71000) 

Всього на суму 374838,27 грн. 
 

 

КЗ «ПМЗ-ЦФЗН 

«Спорт для всіх» 

План на 2020 рік 

2004510,00 531700,00 1373630,00 29180,00 70000,00 - - 

Фактично виконано на 01.07.2020 

811076,29 123173,52 625661,27 9804,49 52437,01 - - 

Що  зроблено за I 

півріччя 

Проведено поточний ремонт санвузла на суму 52437,00 грн 



Що придбано  за I 

півріччя 

Спортінвентар ( дарц) на суму 2400,00грн. 

Комплект для гри в  лазертаг на суму 83375,00грн. 

 

СДЗОВ 

«Олімпійські надії 

фінансується по 

«Міській програмі  

оздоровлення та 

відпочинку дітей м. 

Полтава на 2019-2023 

роки» 

План на 2020 рік 

6636880,00 1976750,00 2271360,00 164270,00 844500,00 1228500,00 151500,00 

Фактично виконано на 01.07.2020 

2121277,3 179352,91 504374,97 23857,78 556535,00 706398,64 150758,00 

Що  зроблено за I 

півріччя 

Капітальний ремонт обідньої зали – 630310,00грн. 

Протипожежна пропитка дерев’яних конструкцій – 44990,00грн. 

Облаштування місця під розміщення мата Татамі – 117147,00грн. 

Поточні ремонти будівель і споруд – 320495,00грн. 

Встановлення конструкції для канату по підтягуванню – 28904,00грн. 

Поточний ремонт доріжок на території закладу – 44999,00грн. 

Профілактика та ремонт технологічного обладнання – 38581,00грн. 

Що придбано  за I 

півріччя 

Альтанки металеві – 51800,00грн.; Вуличні тренажери – 20605,00 

Електрообладнання (холодильники, телевізори, кондиціонери) – 97353,00грн; 

Господарчі товари – 22409,00грн.;Будівельні матеріали та сантехнічні вироби – 20356,00 

Мати Татамі – 39500,00грн.;Огороджувальна сітка для футбольного поля – 25440,00грн.;Дорожні знаки – 12470,00 

 

Начальник відділу у справах 

фізкультури і спорту Департаменту 

     культури, молоді та спорту  Полтавської міської ради                                                                                                              Юлія ПРИХОДЬКО 

 

 

    Заступник директора Департаменту –  

    начальник Управління у справах сім’ї, молоді та спорту  

    Департаменту культури, молоді та спорту 

    Полтавської міської ради                            Ігор СКЛЯР 


	Начальник відділу у справах
	фізкультури і спорту Департаменту
	культури, молоді та спорту  Полтавської міської ради                                                                                                              Юлія ПРИХОДЬКО

