
    
Додаток 

                                                                                         до рішення другої сесії  

                                                                                         Коростенської міської ради VІІІ скликання   

                                                                                      від 24.12.20р. № _____ 

 

 

Програма розвитку фізичної культури і спорту  

у Коростенській міській територіальній громаді 

на 2021-2025 роки 

 

І. Загальна характеристика Програми розвитку фізичної культури і спорту 

у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної 

культури та спорту виконавчого комітету 

Коростенської міської ради 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

про розроблення Програми 

Розпорядження міського голови № 465 від 

03.11.2020р. ,,Про розробку проєкту 

Програми розвитку фізичної культури і 

спорту у місті Коростені на 2021-2025 

роки” 

3. Розробник Програми Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної 

культури та спорту виконавчого комітету 

Коростенської міської ради  

4. Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ молоді та спорту виконавчого 

комітету Коростенської міської ради 

5. Учасники Програми - Відділ молоді та спорту виконавчого 

комітету Коростенської міської ради; 

- відділ  освіти виконавчого комітету 

Коростенської міської ради; 

- відділ культури і туризму виконавчого 

комітету Коростенської міської ради; 

- відділ охорони здоров’я виконавчого 

комітету Коростенської міської ради; 

- Коростенська дитячо-юнацька спортивна 

школа; 

- Бюджетна установа Стадіон ,,Спартак”; 

- КМЦФЗН „Спорт для всіх”; 

- КП „ТО „Коростеньмедіа””; 

- громадські організації та спортивні клуби 

міста (за згодою). 

6. Термін реалізації Програми 2021-2025 роки 

6.1. Етапи виконання Програми 

(для довгострокових 

І етап  – 2021 рік,  

ІІ етап – 2022 рік,  



програм) ІІІ етап – 2023 рік, 

ІV етап – 2024 рік, 

V етап – 2025 рік. 

7. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у 

виконанні Програми 

Міський бюджет 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, 

всього, тис.грн. 

Обсяг видатків, необхідних для виконання 

Програми, буде уточнюватися щороку, під 

час складання проєкту міського бюджету.  

424250,00 

 у тому числі:  

8.1. коштів міського бюджету 424250,00 

8.2. коштів інших джерел - 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

За рейтинговими показниками розвитку фізичної культури і спорту місто 

Коростень вже декілька років займає провідні позиції серед міст та районів 

Житомирської області. Але наше місто знають як спортивне  не тільки в 

області, а й за її межами. 

Завдяки зусиллям міської влади щодо збереження, реконструкції та 

розбудови мережі спортивних споруд, у місті функціонує 2 стадіони, 

фізкультурно-оздоровчий комплекс, 20 спортзалів, 67 спортивних майданчиків 

(13 із штучним покриттям).  

         На стадіоні „Спартак” проводяться матчі чемпіонату Житомирської 

області та чемпіонату України з футболу. З метою завершення реконструкції 

стадіону „Спартак” проведено оновлення майданчиків для ігрових видів 

спорту, що знаходяться на території стадіону (майданчики для міні-футболу, 

волейболу, баскетболу та тенісний корт), проведено реконструкцію 

футбольного поля та будівництво легкоатлетичної доріжки із штучним 

покриттям. На базі фізкультурно-оздоровчого комплексу стадіону „Спартак” 

проводяться змагання обласного та всеукраїнського рівня з різних видів спорту, 

обласні галузеві Спартакіади, навчально-тренувальні збори. У фізкультурно-

оздоровчому комплексі працюють групи з настільного тенісу, важкої атлетики, 

бодібілдингу, спортивної аеробіки, шейпінгу та йоги. Стадіон ,,Спартак” є 

єдиною спорудою в Житомирській області, яка пройшла ліцензування для 

проведення ігор чемпіонату України з футболу. 

 У місті збережена мережа клубів спортивної спрямованості у 

загальноосвітніх навчальних закладах та за місцем проживання. Так для 

організації занять з різних видів спорту працюють клуби в усіх школах міста та 

8 підліткових клубів. Це клуби „Факел”, „Ровесник”, „Юність”, „Кристал”, 

„Сузір’я”, „Витязь”, „Орбіта” та „Олімпієць”. Працює комунальна організація 

„Коростенський міський центр фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”, 

якій підпорядковані усі підліткові клуби міста. За результатами роботи 



Коростенський міський ЦФЗН „Спорт для всіх” визнано одним з кращих в 

Житомирській області. 

 У місті працює  Коростенська дитячо-юнацька спортивна школа, де є 

відділення з таких видів спорту як легка атлетика, волейбол, баскетбол та 

футбол. Загальна кількість вихованців школи у 2020-2021 навчальному році 

складає 655 осіб. У 2020 році у Коростенській ДЮСШ було відкрито відділення 

з видів спорту для осіб з інвалідністю, визнаних в Україні. Працюють 

Коростенська філія Житомирської ДЮСШ з боротьби, відділення дзюдо 

ДЮСШ ,,Динамовець” Житомирської обласної організації ФСТ ,,Динамо”, 

відділення легкої атлетики КДЮСШ Житомирської обласної організації ФСТ 

,,Колос”, групи ОДЮСШ з хокею на траві, групи з хокею на траві КДЮСШ 

Житомирської обласної організації ФСТ ,,Спартак” та з голболу Житомирської 

обласної ДЮСШ центру ,,Інваспорт”.  

Діють спортивний клуб з хокею на траві „Політехнік”, футбольний клуб 

ФК ,,Мал”, п’ять клубів карате: „Спартак”, „Сінгітай”, „Сін-Сьобу”, „Саторі” та 

„Скеля”. Працює Коростенська міська федерація кіокушинкай карате. 

Проводять заняття Коростенський міський осередок Всеукраїнської федерації 

фрі-файту та контактних єдиноборств, боксерські клуби „Ринг” та ,,Удар”, 

клуби бально-спортивного танцю „Візаві” та „Мрія”, танцювальна студія 

„Форма”, ,,Житомирська обласна федерація черліденгу”. Функціонують 

баскетбольний клуб ,,Коростень”, мотоклуб ,,Адреналін”, клуб історичного 

фехтування ,,Айна Бера”, СОК ,,Олімп” (дзюдо), ,,Асоціація футзалу 

Коростеня”, ,,Коростенська футбольна спілка”, ,,Коростенська федерація 

волейболу”, ,,Коптер Клуб Коростень” та клуб ,,Сапсан файтер” (бойові 

мистецтва). У 2019 році зареєстровані нові громадські організації ,,Майстри 

рукопашного бою Коростенщини”, ,,Коростенська федерація волейболу”, 

,,Коростенська тенісна школа ,,СЕТ”, ,,Футбольний клуб ,,Чемпіон”,  

,,Коростенська футбольна школа” та ,,Коростенська федерація настільного 

тенісу”. Працюють фітнес-клуб ,,Формула” та тренажерні зали ,,Каро” і 

,,Вітамін”. У 2019 році відкрився новий фітнес-клуб ,,SportDE” та новий 

спортивний комплекс ,,Мал”. У 2020 році зареєстровано нові громадські 

організації – спортивний клуб з армспорту ,,Добриня”, ,,Кіберспорт 

Житомирщини”, відокремлений підрозділ ,,Всеукраїнської федерації пляжної 

боротьби України” в Житомирській області та Житомирська обласна філія 

,,Всеукраїнської федерації тотал файту”. Послуги, що надаються цими 

закладами, є доступними для всіх мешканців міста. 

 Коростенськими тренерами підготовлено десятки майстрів спорту, 

майстрів спорту міжнародного класу, учасників всеукраїнських, міжнародних 

змагань, у тому числі – чемпіонатів Європи, світу та Олімпійських ігор. 

Коростень пишається досягненнями своїх спортсменів. Спортсмени 

Коростенської філії Житомирської ДЮСШ з боротьби неодноразово були 

призерами обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань. ХК „Політехнік” 

- учасник чемпіонату України з хокею на траві серед чоловічих команд вищої 

ліги та суперліги. БК ,,Коростень” бере участь у чемпіонаті України з 

баскетболу серед чоловічих команд І ліги. Дві команди відділення футболу 



Коростенської ДЮСШ беруть участь у першості України з футболу серед 

юнацьких команд І ліги. 

Команди міста з футболу серед юнаків та дівчат, з баскетболу серед 

юнаків та з волейболу серед юнаків та дівчат є одними з найкращих у області. 

Школярі міста Коростеня дванадцять років поспіль перемагають у Спартакіаді 

школярів Житомирської області. Коростенці виступають у складі збірних 

команд області та України з вільної боротьби, легкої атлетики, хокею на траві, 

баскетболу, волейболу серед юнаків та дівчат, футболу серед юнаків та дівчат, 

боксу, карате, сумо та голболу.  

 У місті відпрацьовано систему організаційних заходів, що передбачають 

проведення змагань серед учнівської молоді та дорослого населення. 

Традиційним стало проведення Спартакіад серед школярів, допризовної молоді, 

змагань серед працівників підприємств, організацій та установ. Значна робота 

проведена по зміцненню матеріально-технічної бази. Продовжуються роботи по 

реконструкції та облаштуванню території стадіону ,,Спартак”.  

 Проте, враховуючи велику кількість населення та підвищений інтерес 

мешканців міста до занять фізичною культурою і спортом, існує нагальна 

потреба у будівництві та реконструкції спортивних споруд. У сучасних умовах 

в місті склалася складна ситуація зі станом здоров’я населення. Зростає 

захворюваність на серцево-судинні захворювання. Несприятливі екологічні 

умови стали причиною збільшення кількості хвороб ендокринної системи, 

онкологічних захворювань. Щорічно спостерігається тенденція до зниження 

середньої тривалості життя населення. Збільшується кількість юнаків 

призовного віку, які за станом здоров’я не призиваються до лав Збройних Сил 

України. Натомість зростає кількість неповнолітніх, притягнутих до 

кримінальної відповідальності. Значна кількість молодих людей вживає 

алкоголь та наркотики. Зміна відносин у сфері власності, загальний спад 

виробництва призвели до згортання фізкультурно-масової роботи у виробничій 

сфері. Значної уваги потребує розвиток фізичної культури та спорту у сільській 

місцевості. Існує необхідність у створенні інфраструктури спортивних закладів 

та споруд, з метою надання якісних послуг населенню та залучення сільської 

молоді до активних занять фізичною культурою і спортом. 

 Зважаючи на вищевикладене, робота щодо розвитку фізичної культури і 

спорту у Коростенській міській територіальній громаді потребує подальшого 

удосконалення. Існує необхідність поліпшення системи підготовки спортивних 

резервів, організації масових змагань серед усіх верств населення, відкриття 

нових спортивних закладів та клубів, збільшення фінансування будівництва та 

реконструкції спортивних об’єктів. Комплексний підхід до розв’язання 

існуючих проблем на основі використання програмно-цільового методу 

потребує розроблення, затвердження та виконання протягом 2021-2025 років 

Програми розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській 

територіальній громаді.  

 

ІІІ. Мета Програми 

 



 Метою програми є залучення широких верств населення до масового 

спорту та фізичної реабілітації, популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей обдарованої молоді та виховання її в 

дусі олімпійських принципів.  

 Завданнями програми є створення у Коростенській міській територіальній 

громаді умов для: 

- задоволення потреб кожного мешканця у зміцненні здоров’я, фізичному та 

духовному розвиткові,  

- фізичного виховання та занять спортом в усіх типах навчальних закладів, за 

місцем роботи, проживання та у місцях масового відпочинку населення, 

- розвитку дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, 

спорту інвалідів та ветеранів, 

- поліпшення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-

технічного, фінансового та інформаційного забезпечення сфери фізичної 

культури і спорту. 
 

ІV. Обгрунтування шляхів і засоби розв’язання проблеми,  

обсягів та джерел фінансування 

 

Прийняття Програми дозволить поступово вирішувати проблеми, що 

виникли у галузі фізичної культури та спорту Коростенської міської 

територіальної громади. Програмою передбачається протягом 2021-2025 років 

здійснити комплекс заходів, спрямованих на поліпшення забезпечення сфери 

фізичної культури і спорту.  

А саме: 

- нормативно-правові заходи (призначення стипендій перспективним 

молодим спортсменам, збільшення норм витрат на харчування 

спортсменів та суддів з видів спорту);  

- кадрові заходи (створення нових відділень з видів спорту, формування 

більш високого рівня суддівських колегій з видів спорту); 

- матеріально-технічні заходи (ремонт та будівництво спортивних 

споруд, придбання сучасного спортивного інвентарю);  

- фінансові заходи (забезпечення проведення міських спортивно-

масових заходів та забезпечення участі спортсменів міста в обласних і 

всеукраїнських змаганнях);  

- медичні заходи (забезпечення міських спортивно-масових заходів 

медичним обслуговуванням);  

- інформаційні заходи (висвітлення та пропагування фізкультурно-

спортивного руху серед мешканців територіальної громади).  

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним 

законодавством (Додаток 1). 

Обсяги фінансування на реалізацію заходів Програми за рахунок міського 

бюджету узгоджуються та визначаються щорічно під час затвердження 

міського бюджету на наступний рік. 



V. Терміни та етапи виконання Програми 

 

 Програма розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській 

територіальній громаді на 2021-2025 роки реалізується протягом щорічних 

етапів у 2021, 2022, 2023, 2024 та 2025 роках. 

Щорічні етапи направлені на проведення фізкультурно-оздоровчої та 

спортивної роботи у навчальних закладах територіальної громади, за місцем 

проживання, роботи та у місцях масового відпочинку громадян, забезпечення 

розвитку олімпійських, неолімпійських, параолімпійських видів спорту, 

забезпечення розвитку дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих 

досягнень, спорту ветеранів та спорту людей з функціональними обмеженнями, 

поліпшення матеріально-технічної бази. 

 

VI. Напрями діяльності та заходи Програми 

 

Напрями діяльності та заходи Програми наведені у Додатку 3. 

 

VІІ. Очікувані результати виконання Програми 

 

 Виконання заходів Програми дасть можливість: 

- підвищити рівень охоплення мешканців Коростенської міської 

територіальної громади фізкультурно-оздоровчою та спортивною 

роботою, 

- підвищити результати виступів збірних команд та окремих спортсменів у 

всеукраїнських та міжнародних змаганнях,  

- запровадити доступні та ефективні види послуг (оздоровчі, рекреаційні, 

реабілітаційні і спортивні) для різних груп населення, 

- сформувати систему підготовки спортивних резервів для збірних команд 

територіальної громади та області, 

- підвищити рівень забезпечення населення фізкультурно-спортивними 

спорудами різного типу, 

- створити належні матеріально-технічні та фінансові умови для розвитку 

пріоритетних видів спорту, 

- підвищити якість трудових ресурсів, посилити здатність працюючих 

адаптуватись до зростаючих вимог сучасного виробництва, зменшити 

витрати, пов’язані з тимчасовою втратою працездатності, лікуванням та 

перебуванням у стаціонарних лікувальних медичних закладах, 

- створити додаткову кількість робочих місць у сфері фізичної культури і 

спорту, підвищити престижність відповідних професій та удосконалити 

систему підготовки та підвищення кваліфікації фахівців. 

Результативні показники Програми наведені у Додатку 2. 



VIІІ. Організація виконання та контроль за ходом  

виконання Програми 

 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів та 

завдань відповідальним виконавцем та учасниками Програми.  

Контроль за виконанням заходів, завдань та досягненням очікуваних 

результатів Програми здійснюється виконавчим комітетом міської ради і 

відділом молоді та спорту. 

Виконавці Програми щорічно, до 01 числа місяця, наступного за звітним 

періодом, подають відповідальному виконавцеві інформацію про стан та 

результати виконання заходів Програми. 

Звітування по Програмі здійснюється раз на рік при розробці підсумків 

виконання Програми економічного та соціального розвитку міста Коростеня, 

що подаються на розгляд виконавчому комітету та міській раді. 

 

  

 

 

 

Секретар міської ради                                                                   О.Олексійчук 

 

 



                                                                                                           Додаток 1 

                                                                                                                                                                до Програми розвитку фізичної культури          

                                                                                                                                                  і спорту у Коростенській міській   

                                                                                                                                                                 територіальній громаді на 2021-2025 роки 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми розвитку фізичної культури і спорту  

у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки 

 
Обсяг коштів,  

які пропонується 

залучити на 

виконання 

Програми 

Етапи виконання Програми  

Усього витрат  

на виконання 

Програми 

І ІІ ІІІ ІV V 

2021 рік, 

тис. грн. 

2022 рік, 

тис. грн. 

2023 рік, 

тис. грн. 

2024 рік, 

тис. грн. 

2025 рік, 

тис. грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обсяг ресурсів, 

усього, у тому числі 

266290,0 36490,0 38490,0 40490,0 42490,0 424250,0 

 

міський бюджет 266290,0 36490,0 38490,0 40490,0 42490,0 424250,0 

кошти небюджетних 

джерел 

- - - - - - 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                           О.Олексійчук 
 



                                                                                                           Додаток 2 

                                                                                                                                                                до Програми розвитку фізичної культури          

                                                                                                                                                  і спорту у Коростенській міській   

                                                                                                                                                                 територіальній громаді на 2021-2025 роки 

 

 

Показники продукту Програми розвитку фізичної культури і спорту  

у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки 

 
№ 

з/п 
Назва показника Одиниця 

виміру 
Вихідні 

дані на 

початок 

дії 

Програми 

І 

етап 
ІІ 

етап 
ІІІ 

етап 

2023 

рік 

ІV  
етап 

2024 

рік 

 

V  
етап 

2025 

рік 

 

2021 

рік 
2022 

рік 

І  Показники продукту Програми 
1. Кількість проведених міських змагань, у т.ч.:  од. 16 18 20 22 24 26 

- з олімпійських видів спорту, 13 14 15 16 17 18 

- з неолімпійських видів спорту. 3 4 5 6 7 8 

2. Кількість обласних змагань, у яких забезпечено участь,  

у т.ч.: 

од. 22 24 26 28 30 32 

- з олімпійських видів спорту, 18 19 20 21 22 23 

- з неолімпійських видів спорту. 4 5 6 7 8 9 

3. Кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено 

участь, у т.ч.: 

од. 62 64 66 68 70 72 

- з олімпійських видів спорту, 53 54 55 56 57 58 

- з неолімпійських видів спорту. 9 10 11 12 13 14 
4. Кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до 

змагань, у т.ч.: 

од. 51 53 55 57 59 61 

- з олімпійських видів спорту, 46 47 48 49 50 51 

- з неолімпійських видів спорту. 5 6 7 8 9 10 



5. Кількість мешканців, які займаються видами спорту, у т.ч.: осіб 4325 4327 4329 4331 4333 4335 

- з олімпійських видів спорту, 1345 1346 1347 1348 1349 1350 

- з неолімпійських видів спорту. 2980 2981 2982 2983 2984 2985 

6. Кількість спортсменів, яким призначено стипендії, у т.ч.: осіб 13 15 15 15 15 15 

- з олімпійських видів спорту, 11 12 12 12 12 12 

- з неолімпійських видів спорту. 2 3 3 3 3 3 

ІІ Показники ефективності Програми 
1. Середні витрати на проведення одного спортивного заходу,  

у т.ч.: 

грн. 7000,00 7000,00 7500,00 8000,00 8500,00 9000,00 

- з олімпійських видів спорту, 7000,00 7000,00 7500,00 8000,00 8500,00 9000,00 

- з неолімпійських видів спорту. 7000,00 7000,00 7500,00 8000,00 8500,00 9000,00 

2. Середні витрати на проведення одного навчально-тренувального збору 

з підготовки до змагань, у т.ч.: 

грн. 14000,00 14000,0

0 

15000,0

0 
16000,00 17000,00 18000,00 

- з олімпійських видів спорту, 14000,00 14000,0

0 

15000,0

0 
16000,00 17000,00 18000,00 

- з неолімпійських видів спорту. 14000,00 14000,0

0 

15000,0

0 
16000,00 17000,00 18000,00 

ІІІ Показники якості Програми 

1. Рівень охоплення населення фізкультурно-оздоровчою та спортивною 

роботою 

всього % 18,5 19 19,5 20 20,5 21,0 

2. Кількість  призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань,  

у т.ч.: 

осіб 338 350 350 350 350 350 

 - з олімпійських видів спорту,  290 300 300 300 300 300 

 - з неолімпійських видів спорту.  48 50 50 50 50 50 

3. Кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та 

України, у т.ч.: 

осіб 288 288 288 288 288 288 

- з олімпійських видів спорту, 108 108 108 108 108 108 

- з неолімпійських видів спорту. 180 180 180 180 180 180 



Показники продукту Програми  

по Комунальній організації ,,Коростенський міський центр фізичного здоров'я населення  

,,Спорт для всіх” Коростенської міської ради 

І Показники затрат Програми 

1. Кількість фізкультурно-масових заходів, які здійснюються на 

території міста безпосередньо ЦФЗН ,,Спорт для всіх”. 

од. 115 116 117 118 119 120 

2. Кількість штатних працівників ЦФЗН ,,Спорт для всіх”. осіб 18 18 18 18 18 18 

3. Кількість спортивних клубів ЦФЗН ,,Спорт для всіх”, на проведення 

капітального ремонту яких надається фінансова підтримка з бюджету. 

од. 1 3 1 1 1 1 

ІІ Показники продукту Програми 
1. Кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста 

безпосередньо ЦФЗН ,,Спорт для всіх”. 

од. 11930 11940 11950 11960 11970 11980 

ІІІ Показники ефективності Програми 
1. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН 

,,Спорт для всіх”. 

грн. 6959,26  9137,5 9795,4 10490,7 11235,6 11985,6 

2. Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового 

заходу, який проводиться безпосередньо ЦФЗН ,,Спорт для всіх”. 

грн. 343,83 344,83 350,43 355,93 361,34 366,75 

3. Середній розмір фінансової підтримки з бюджету на утримання 

одного спортивного клубу ЦФЗН ,,Спорт для всіх” 

грн. 300000,00 500000,

00 

500000,

00 

500000,00 500000,00 500000,00 

ІV Показники якості Програми 
1. Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, які здійснюються 

на території міста безпосередньо ЦФЗН ,,Спорт для всіх”, у 

порівнянні з минулим роком. 

% 101 101 101 101 101 101 

2. Динаміка кількості учасників заходів, у порівнянні з минулим роком. % 100 100 100 100 100 100 

3. Рівень виконання робіт з капітального ремонту спортивних клубів 

ЦФЗН ,,Спорт для всіх”. 

% 100 100 100 100 100 100 

Показники продукту Програми  

по Бюджетній установі стадіон ,,Спартак” 

І Показники витрат Програми 

1. Кількість комунальних спортивних споруд. од. 1 1 1 1 1 1 



2. Кількість штатних працівників, видатки на утримання яких 

здійснюються з міського бюджету. 

осіб 18 18 18 18 18 18 

3. Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального 

ремонту комунальної спортивної споруди, запланованих на поточний 

рік (загальна кошторисна вартість робіт). 

тис.грн. 315,7 16000,0 16000,0 10000,0 20000,0 20000,0 

4. Загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації 

для проведення капітального ремонту (реконструкції) комунальної 

спортивної споруди (загальна кошторисна вартість проектно-

кошторисної документації). 

тис.грн. 20,4 400,0 400,0 250,00 500,00 500,00 

ІІ Показники продукту Програми 

1. Площа об`єкта комунальної спортивної споруди, на якій планується 

провести капітальний ремонт (загальна площа, яка потребує 

ремонту). 

кв.м 3500 3556 3556 3556 4756 4756 

2. Кількість розробленої проектно-кошторисної документації для 

проведення капітального ремонту. 

од. 2 - - - - - 

3. Кількість спортивних заходів, проведених на комунальній спортивній 

споруді. 

од. 170 153 155 155 160 160 

4. Кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю. од. 25 9 10 10 15 12 

ІІІ Показники ефективності Програми 

1. Середній розмір видатків з міського бюджету на утримання однієї 

спортивної споруди комунальної форми власності. 

тис.грн. 3480,0  3725,6 3788,7 4046,7  4496,7 5025,7 

2. Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м споруди. грн. 1666,66  4499,0 4500,0 2812,0 5624,0 5624,0 

3. Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації для 

проведення капітального ремонту споруди. 

тис.грн. 80,00 80,00 80,00 50,00 100,00 100,00 

4. Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних 

спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з  

міського бюджету. 

тис.грн. 5,85  9,508 10,19 10,917 11,867 12,887 

5. Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та 

інвентарю. 

тис.грн. 50,99 172,75 80,00 45,00 60,00 75,00 

ІV Показники якості Програми 

1. Кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких 

поліпшено у поточному році. 

од. 1 1 1 1 1 1 



2. Рівень виконання робіт з капітального ремонту комунальної 

спортивної споруди на кінець року. 

% 100 100 100 100 100 100 

3. Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних 

зборів, змагань), видатки на утримання яких здійснюються з міського 

бюджету, у порівнянні з минулим роком. 

% 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                           О.Олексійчук



                                                                                                           Додаток 3 

                                                                                                                                                                до Програми розвитку фізичної культури          

                                                                                                                                                  і спорту у Коростенській міській   

                                                                                                                                                                 територіальній громаді на 2021-2025 роки  

 

Напрями діяльності та заходи Програми розвитку фізичної культури і спорту  

у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки 

 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування  

(тис.грн.),  

у тому числі 

 

І етап  

(2021 рік) 

Очікуваний 

результат 

ІІ етап  

(2022 рік) 

ІІІ етап  

(2023 рік) 

ІV етап  

(2024 рік) 

V етап  

(2025 рік) 

1. Фізкультурно-оздоровча і спортивна робота у навчальних закладах, за місцем роботи, проживання та відпочинку 
1.1. Створення умов для 

забезпечення 

рухової активності 

у навчальних 

закладах 

Забезпечити умови для 

впровадження фізичного 

виховання у дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних 

закладах в обсязі не менше 

2021-2025 р.р. Відділ освіти Міський 

бюджет Вкладень 

коштів не 

потребує 

Покращення 

загального 

стану здоров’я 

учнів 



територіальної 

громади. 

8-12 годин рухової 

активності на місяць. 

 

 Забезпечити збереження у 

закладах освіти системи 

багатоступеневих 

спортивно-масових змагань 

(проведення Спартакіади 

школярів Коростенщини, 

участь у Гімназіаді 

Житомирщини). 

2021-2025 р.р. Відділ освіти, 

відділ молоді та 

спорту 

Міський 

бюджет 

250,00  

в т.ч.: 

2021р. – 50,00 

2022р. – 50,00 

2023р. – 50,00 

2024р. – 50,00 

2025р. – 50,00 

 

Виявлення 

перспективних 

спортсменів 

 

 Забезпечити проведення 

місячників оборонно-масової 

роботи, змагань з 

воєнізованого кросу, міської 

Спартакіади серед 

допризовної молоді. 

Забезпечити участь команди 

територіальної громади у 

обласній Спартакіаді серед 

допризовної молоді. 

2021-2025 р.р. Відділ освіти, 

відділ молоді та 

спорту,  

РМК ТСОУ  

(за згодою) 

 

Міський 

бюджет 250,00  

в т.ч.: 

2021р. – 50,00 

2022р. – 50,00 

2023р. – 50,00 

2024р. – 50,00 

2025р. – 50,00 

 

Створювати 

умови для 

підвищення 

фізичної 

підготовленості 

призовної 

молоді 

1.2. Створення умов для 

занять фізичною 

культурою та 

спортом за місцем 

навчання, роботи, 

проживання та 

відпочинку 

населення. 

Забезпечити збереження 

та розвиток мережі 

спортивних клубів у 

загальноосвітніх 

навчальних закладах та 

за місцем проживання. 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту, відділ 

освіти, 

Коростенський 

міський ЦФЗН 

,,Спорт для 

всіх” 

Міський 

бюджет 

- 

Організація 

змістовного 

дозвілля 

мешканців 

 

 Забезпечення діяльності 

Коростенського міського 

ЦФЗН ,,Спорт для всіх”. 

 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту, 

Коростенський 

міський ЦФЗН 

,,Спорт для 

всіх” 

Міський 

бюджет 

30000,00  

в т.ч.: 

2021р. –5000,00 

2022р. –5500,00 

2023р. –6000,00 

2024р. –6500,00 

Розширення 

мережі послуг з 

фізичної 

культури та 

спорту, 

покращення 



2025р. –7000,00 організації 

змістовного 

дозвілля 

мешканців 

                                                                               

 Забезпечення спортивних 

клубів сучасним 

обладнанням та 

інвентарем, покращення 

матеріальної бази. У тому 

числі:                                                                                                                                                                                                    

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту, відділ 

освіти, 

Коростенський 

міський ЦФЗН 

,,Спорт для 

всіх” 

Міський 

бюджет 
4500,00  

в т.ч.: 

2021р. –900,00 

2022р. –900,00 

2023р. –900,00 

2024р. –900,00 

2025р. –900,00 

Покращення 

умов для занять 

фізичною 

культурою та 

спортом 

 

 Придбання тренажерного 

обладнання для спортивних 

клубів Коростенського 

міського ЦФЗН ,,Спорт для 

всіх”. 

2021-2025 р.р. Коростенський 

міський ЦФЗН 

,,Спорт для 

всіх” 

Міський 

бюджет 

2500,00  

в т.ч.: 

2021р. – 500,00 

2022р. –500,00 

2023р. –500,00 

2024р. –500,00 

2025р. –500,00 

Покращення 

умов для занять 

фізичною 

культурою та 

спортом 

 

 Встановлення системи 

відеонагляду у спортивних 

клубах та спортивних 

майданчиках 

Коростенського міського 

ЦФЗН ,,Спорт для всіх”. 

2021-2025 р.р. Коростенський 

міський ЦФЗН 

,,Спорт для 

всіх” 

Міський 

бюджет 

1500,00  

в т.ч.: 

2021р. –300,00 

2022р. –300,00 

2023р. –300,00 

2024р. –300,00 

2025р. –300,00 

Створення умов 

для надання 

послуг 

населенню 

 

 Придбання комп’ютерної 

техніки для спортивних 

клубів Коростенського 

міського ЦФЗН ,,Спорт для 

всіх”. 

2021-2025 р.р. Коростенський 

міський ЦФЗН 

,,Спорт для 

всіх” 

Міський 

бюджет 

500,00  

в т.ч.: 

2021р. – 100,00 

2022р. –100,00 

2023р. –100,00 

2024р. –100,00 

2025р. –100,00 

Створення умов 

для надання 

послуг 

населенню 

 
 Забезпечити проведення 

Спортивних ігор серед 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту 

Міський 

бюджет 

100,00  

в т.ч.: 

Залучення 

представників 



працівників підприємств, 

організацій та установ 

Коростенщини, відзначення 

кращих підприємств. 

2021р. –20,00 

2022р. –20,00 

2023р. –20,00 

2024р. –20,00 

2025р. –20,00 

 

підприємств, 

організацій та 

установ, 

незалежно від 

форм власності, 

до занять 

фізичною 

культурою і 

спортом за 

місцем роботи   

 

 Забезпечити участь команд 

територіальної громади у 

обласних Спартакіадах та 

інших масових 

фізкультурно-спортивних 

заходах серед працівників 

галузей народного 

господарства, соціальної та 

побутової сфери, посадових 

осіб органів виконавчої 

влади, органів місцевого 

самоврядування. 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту 

Міський 

бюджет 

100,00  

в т.ч.: 

2021р. –20,00 

2022р. –20,00 

2023р. –20,00 

2024р. –20,00 

2025р. –20,00 

Залучення 

мешканців до 

занять 

фізичною 

культурою і 

спортом за 

місцем роботи   

1.3. 

Створення умов для 

розвитку 

фізкультурно-

оздоровчої та 

реабілітаційної 

роботи серед людей 

з обмеженими 

можливостями. 

Забезпечити організацію та 

проведення міських змагань 

серед спортсменів з 

обмеженими фізичними 

можливостями та участь у 

змаганнях вищого рівня. 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту 

Міський 

бюджет 250,00  

в т.ч.: 

2021р. –50,00 

2022р. –50,00 

2023р. –50,00 

2024р. –50,00 

2025р. –50,00 

Залучення 

населення з 

обмеженими 

фізичними 

можливостями 

до занять 

фізичною 

культурою та 

спортом 

 

 Сприяти створенню у 

територіальній громаді 

Центру з фізичної культури і 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту 

Міський 

бюджет - 

Створення умов 

для залучення 

населення з 



спорту інвалідів „Інваспорт”. 

 

обмеженими 

фізичними 

можливостями 

до 

систематичних 

занять 

фізичною 

культурою та 

спортом 

Всього по розділу: 

35450,00  

в т.ч.: 

2021р. – 6090,00 

2022р. – 6590,00 

2023р. – 7090,00 

2024р. – 7590,00 

2025р. – 8090,00 

2. Дитячо-юнацький та резервний спорт 

2.1. Сприяти 

залученню дітей 

та молоді до 

занять фізичною 

культурою та 

спортом у 

дитячо-

юнацьких 

спортивних 

школах, 

спортивних 

закладах та 

клубах. 

Забезпечення діяльності 

Коростенської ДЮСШ. 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту,  

відділ освіти 

Міський 

бюджет 

60000,00  

в т.ч.: 
2021р. –10000,00 
2022р. –11000,00 
2023р. –12000,00 
2024р. –13000,00 
2025р. –14000,00 

Залучення дітей 

та молоді до 

активних занять 

фізичною 

культурою та 

спортом 

2.2 Сприяти 

зміцненню 

Капітальний ремонт 

приміщення  Коростенської 

2021-2025р. Відділ освіти Міський 

бюджет 
2000,00  

 

Створення 

належних умов 



матеріально-

технічної бази 

дитячо-

юнацьких 

спортивних 

шкіл, 

спортивних 

клубів, 

облаштуванню 

необхідним 

обладнанням та 

інвентарем. 

ДЮСШ. для занять 

фізичною 

культурою та 

спортом 

  Капітальний ремонт даху  

Коростенської ДЮСШ. 

2021-2005р.р. Відділ освіти Міський 

бюджет 

1000,00 

Створення 

належних умов 

для занять 

фізичною 

культурою та 

спортом 

  Придбання спортивного 

інвентарю та обладнання для 

Коростенської ДЮСШ. 

2021-2025р.р. Відділ освіти Міський 

бюджет 

1000,00  

в т.ч.: 

2021р. –200,00 

2022р. –200,00 

2023р. –200,00 

2024р. –200,00 

2025р. –200,00 

Створення 

належних умов 

для занять 

фізичною 

культурою та 

спортом 

2.3 Сприяти 

удосконаленню 

навчально-

тренувальної 

роботи дитячо-

юнацьких 

Введення до штату 

Коростенської ДЮСШ двох 

додаткових штатних 

одиниць тренера-викладача. 

2021-2025 р.р. Відділ освіти Міський 

бюджет 

400,00 

Збільшення 

кількості 

вихованців 

Коростенської 

ДЮСШ 



спортивних 

шкіл, 

спортивних 

клубів 
  Відкриття філії 

Коростенської ДЮСШ на 

базі спортивного залу 

с.Грозине (відділення шахів, 

тенісу настільного, 

волейбол) та організація 

навчально-тренувальної 

роботи на базі спортивних 

залів загальноосвітніх 

закладів сіл Васьковичи, 

Кожухівка та Холосне.  

2021-2025 р.р. Відділ освіти Міський 

бюджет 

800,00 

Створення 

належних умов 

для занять 

фізичною 

культурою та 

спортом для 

мешканців 

громади, 

збільшення 

кількості 

вихованців 

Коростенської 

ДЮСШ  

  Забезпечення проведення 

міських змагань з різних 

видів спорту, інших 

масових фізкультурно-

оздоровчих та спортивних 

заходів.  У тому числі: 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту,  

відділ освіти 

Міський 

бюджет 5000,00 
в т.ч.: 
2021р. –1000,00 
2022р. –1000,00 
2023р. –1000,00 
2024р. –1000,00 
2025р. –1000,00 

 

Формування 

складу збірних 

команд та 

резервного 

складу команд з 

видів спорту, 

забезпечення 

підготовки до 

обласних та 

всеукраїнських 

змагань. 

  - з олімпійських видів 

спорту, 

 

   3500,00 

в т.ч.: 

2021р. –700,00 

2022р. –700,00 

2023р. –700,00 

2024р. –700,00 

 



2025р. –700,00 

  - з неолімпійських видів 

спорту. 

   1500,00 

в т.ч.: 

2021р. –300,00 

2022р. –300,00 

2023р. –300,00 

2024р. –300,00 

2025р. –300,00 

 

  Забезпечення участі 

збірних команд та 

окремих спортсменів 

територіальної 

громади у змаганнях 

обласного та 

всеукраїнського рівнів. 

У тому числі: 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту,  

відділ освіти 

Міський 

бюджет 
25000,00  

в т.ч.: 
2021р. –5000,00 
2022р. –5000,00 
2023р. –5000,00 
2024р. –5000,00 
2025р. –5000,00 

Представлення 

територіальної 

громади на 

змаганнях 

вищого рівня. 

  - з олімпійських видів 

спорту, 

 

 

   15000,00 

в т.ч.: 

2021р. –3000,00 

2022р. –3000,00 

2023р. –3000,00 

2024р. –3000,00 

2025р. –3000,00 

 

  - з неолімпійських видів 

спорту. 

   10000,00 

в т.ч.: 

2021р. –2000,00 

2022р. –2000,00 

2023р. –2000,00 

 



2024р. –2000,00 

2025р. –2000,00 

  Передбачити кошти на 

забезпечення 

перевезення 

спортсменів та збірних 

команд до місця 

проведення змагань 

вищого рівня або місця 

відпочинку. У тому 

числі: 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту,  

відділ освіти 

Міський 

бюджет 
2500,00  

в т.ч.: 

2021р. –500,00 

2022р. –500,00 

2023р. –500,00 

2024р. –500,00 

2025р. –500,00 

Представлення 

територіальної 

громади на 

змаганнях 

вищого рівня. 

  - з олімпійських видів 

спорту, 

 

   1500,00 

в т.ч.: 

2021р. –300,00 

2022р. –300,00 

2023р. –300,00 

2024р. –300,00 

2025р. –300,00 

 

  - з неолімпійських видів 

спорту. 

   1000,00 

в т.ч.: 

2021р. –200,00 

2022р. –200,00 

2023р. –200,00 

2024р. –200,00 

2025р. –200,00 

 

2.4 Сприяти 

організації 

оздоровлення та 

відпочинку 

вихованців 

дитячо-

юнацьких 

Організація роботи 

спортивно-оздоровчого 

табору. 

2021-2025 р.р. Відділ освіти, 

відділ молоді та 

спорту 

Міський 

бюджет 
2500,00  

в т.ч.: 

2021р. –500,00 

2022р. –500,00 

2023р. –500,00 

2024р. –500,00 

2025р. –500,00 

Забезпечення 

продовження 

навчально-

тренувальної 

роботи під час 

літніх канікул. 



спортивних шкіл 

на базі 

оздоровчих 

дитячих таборів. 
  Забезпечення послугами 

оздоровлення та відпочинку 

вихованців ДЮСШ та 

спортивних клубів. 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту 

Міський 

бюджет 

- 

Покращення 

стану здоров’я 

вихованців 

ДЮСШ та 

спортивних 

клубів 

Всього по розділу: 100200,00  

в т.ч.: 

2021р. –21400,00 

2022р. –18200,00 

2023р. –19200,00 

2024р. –20200,00 

2025р. –21200,00 

3. Спорт вищих досягнень 

3.1. Вживати заходів 

щодо створення 

належних умов для 

проведення на 

території міської 

громади змагань 

різних рівнів, 

забезпечення 

спортсменам-

членам збірних 

команд міста, 

області та України 

належних умов для 

підготовки до 

змагань.                                           

Забезпечення діяльності 

бюджетної установи Стадіон 

,,Спартак”. 

 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту, 

Бюджетна 

установа 

Стадіон 

,,Спартак” 

 

Міський 

бюджет 

25000,00 

в т.ч.: 

2021р. –4000,00 

2022р. –4500,00 

2023р. –5000,00 

2024р. –5500,00 

2025р. –6000,00 

 

Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою та 

спортом, 

проведення 

спортивних 

змагань 

  Забезпечення проведення 2021-2025 р.р. Відділ молоді та Міський 15000,00  Створення умов 



навчально-тренувальних 

зборів з різних видів 

спорту, визнаних в 

Україні, з метою 

підготовки до змагань 

вищого рівня. У тому 

числі: 

спорту бюджет в т.ч.: 
2021р. –3000,00 
2022р. –3000,00 
2023р. –3000,00 
2024р. –3000,00 
2025р. –3000,00 

 

для підготовки 

спортсменів до 

змагань вищого 

рівня 

  - з олімпійських видів 

спорту, 

   10000,00  

в т.ч.: 

2021р. –2000,00 

2022р. –2000,00 

2023р. –2000,00 

2024р. –2000,00 

2025р. –2000,00 

 

  - з неолімпійських видів 

спорту. 

   5000,00  

в т.ч.: 

2021р. –1000,00 

2022р. –1000,00 

2023р. –1000,00 

2024р. –1000,00 

2025р. –1000,00 

 

  Забезпечити відзначення 

кращих спортсменів, 

тренерів, керівників 

спортивних організацій за 

результатами роботи та 

участі в обласних та 

всеукраїнських змаганнях, 

призначення стипендій 

кращим спортсменам. 

2021-2025 р.р. Відділ молоді та 

спорту 

Міський 

бюджет 
2500,00 

в т.ч.: 

2021р. –500,00 

2022р. –500,00 

2023р. –500,00 

2024р. –500,00 

2025р. –500,00 

 

Створення умов 

для 

стимулювання 

кращих 

спортсменів та 

працівників 

галузі 

  - з олімпійських видів 

спорту, 

   1500,00  

в т.ч.: 

2021р. –300,00 

2022р. –300,00 

 



2023р. –300,00 

2024р. –300,00 

2025р. –300,00 

  - з неолімпійських видів 

спорту. 

   1000,00  

в т.ч.: 

2021р. –200,00 

2022р. –200,00 

2023р. –200,00 

2024р. –200,00 

2025р. –200,00 

 

3.2. Сприяти зміцненню 

матеріально-

технічної бази 

спортивних 

закладів, 

облаштуванню 

необхідним 

обладнанням та 

інвентарем. 

Забезпечення спортивних 

закладів сучасним 

обладнанням та 

інвентарем, зміцнення 

матеріально-технічної 

бази. У тому числі:   

 

2021-2025р.р. Відділ молоді та 

спорту 

Міський 

бюджет 3350,00  
в т.ч.: 
2021р. –2550,00 
2022р. –200,00 
2023р. –200,00 
2024р. –200,00 
2025р. –200,00 

Створення 

належних умов 

для занять та 

проведення 

змагань різних 

рівнів 

  Придбання тренажерного та 

іншого обладнання, 

спортивного інвентарю у 

фізкультурно-оздоровчий 

комплекс стадіону 

,,Спартак”. 

2021-2025р.р. Бюджетна 

установа 

Стадіон 

,,Спартак”. 

 

Міський 

бюджет 

1000,00  

в т.ч.: 

2021р. –200,00 

2022р. –200,00 

2023р. –200,00 

2024р. –200,00 

2025р. –200,00 

Створення 

належних умов 

для занять та 

проведення 

змагань різних 

рівнів 

  Придбання мікроавтобусу 

для стадіону ,,Спартак”, з 

метою обслуговування 

спортивних команд міської 

громади. 

2021-2025р.р. Бюджетна 

установа 

Стадіон 

,,Спартак”. 

 

Міський 

бюджет 
800,00 

Забезпечення 

участі 

спортсменів і 

команд громади 

у змаганнях 

вищого рівня 

  Встановлення пожежної 

сигналізації у фізкультурно-

2021-2025р.р. Бюджетна 

установа 

Міський 

бюджет 

 

200,00 

Забезпечення 

безпеки 



оздоровчому комплексі 

стадіону ,,Спартак”. 

Стадіон 

,,Спартак”. 

 

населення 

  Виготовлення переносного 

банера для стадіону 

,,Спартак”. 

2021-2025р.р. Бюджетна 

установа 

Стадіон 

,,Спартак”. 

Міський 

бюджет 
25,00 

Створення умов 

для надання 

послуг 

населенню 

  Придбання  барабанної 

газонокосарки для 

футбольного поля стадіону 

,,Спартак”. 

2021-2025р.р. Бюджетна 

установа 

Стадіон 

,,Спартак”. 

 

Міський 

бюджет 
415,00 

Створення 

належних умов 

для занять та 

проведення 

змагань різних 

рівнів 

  Обладнання медичного 

кабінету стадіону ,,Спартак”. 

2021-2025р.р. Бюджетна 

установа 

Стадіон 

,,Спартак”. 

 

Міський 

бюджет 
150,00 

Створення 

належних умов 

для занять та 

проведення 

змагань різних 

рівнів 

  Обладнання пункту прокату 

спортивного інвентарю 

стадіону ,,Спартак”. 

2021-2025р.р. Бюджетна 

установа 

Стадіон 

,,Спартак”. 

 

Міський 

бюджет 
500,00 

Створення 

належних умов 

для занять 

  Придбання машинки для 

нанесення розмітки 

футбольного поля. 

2021-2025р. Бюджетна 

установа стадіон 

,,Спартак” 

Міський 

бюджет 
20,00 Створення 

належних умов 

для занять та 

проведення 

змагань різних 

рівнів. 
  Придбання боксерського 

рингу з помостом для 

фізкультурно-оздоровчого 

комплексу стадіону 

2021-2025р.р. Бюджетна 

установа Стадіон 

,,Спартак” 
 

Міський 

бюджет 
120,00 Створення 

належних умов 

для занять та 

проведення 



,,Спартак”. змагань різних 

рівнів 
  Придбання міні-трактору для 

обслуговування футбольного 

поля стадіону ,,Спартак”. 

2021-2025р.р. Бюджетна 

установа Стадіон 

,,Спартак” 
 

Міський 

бюджет 
120,00 Створення 

належних умов 

для надання 

послуг 

населенню 

3.3. Сприяти діяльності 

спортивних клубів з 

різних видів спорту, 

визнаних в Україні.  

Надання фінансової 

допомоги спортивним 

клубам з різних видів 

спорту, з метою 

забезпечення участі у 

змаганнях вищого рівня і 

забезпечення сучасним 

обладнанням та 

інвентарем.                                                                                                                                                                                                    

2021-2025р.р. Відділ молоді та 

спорту 

Міський 

бюджет 

17500,00  
в т.ч.: 
2021р. –3500,00 
2022р. –3500,00 
2023р. –3500,00 
2024р. –3500,00 
2025р. –3500,00 

 

Забезпечення 

участі 

спортсменів і 

команд громади 

у змаганнях 

вищого рівня 

  Надання фінансової 

допомоги ГО СК 

,,Коростень”. 

  

 

5000,00  

в т.ч.: 

2021р. –1000,00 

2022р. –1000,00 

2023р. –1000,00 

2024р. –1000,00 

2025р. –1000,00 

 

  Надання фінансової 

допомоги ГО БК 

,,Коростень”. 

  

 

2500,00  

в т.ч.: 

2021р. –500,00 

2022р. –500,00 

2023р. –500,00 

2024р. –500,00 

2025р. –500,00 

 

  Надання фінансової 

допомоги ГО ХК 

,,Політехнік”. 

  

 

2500,00  

в т.ч.: 

2021р. –500,00 

2022р. –500,00 

 



2023р. –500,00 

2024р. –500,00 

2025р. –500,00 

  Надання фінансової 

допомоги Житомирській 

обласній філії ГО 

,,Всеукраїнська федерація 

тотал файту”. 

  

 

2500,00  

в т.ч.: 

2021р. –500,00 

2022р. –500,00 

2023р. –500,00 

2024р. –500,00 

2025р. –500,00 

 

  Надання фінансової 

допомоги ГО клуб 

спортивного танцю ,,Мрія”. 

  

 

500,00  

в т.ч.: 

2021р. –100,00 

2022р. –100,00 

2023р. –100,00 

2024р. –100,00 

2025р. –100,00 

 

  Надання фінансової 

допомоги ГО клуб карате 

,,Скеля”. 

  

 

500,00  

в т.ч.: 

2021р. –100,00 

2022р. –100,00 

2023р. –100,00 

2024р. –100,00 

2025р. –100,00 

 

  Надання фінансової 

допомоги ГО спортивно-

туристичний клуб 

,,Адреналін”. 

  

 

500,00  

в т.ч.: 

2021р. –100,00 

2022р. –100,00 

2023р. –100,00 

2024р. –100,00 

2025р. –100,00 

 

  Надання фінансової 

допомоги ГО боксерський 

клуб ,,Ринг”. 

  

 

500,00  

в т.ч.: 

2021р. –100,00 

 



2022р. –100,00 

2023р. –100,00 

2024р. –100,00 

2025р. –100,00 

  Надання фінансової 

допомоги ГО СОК ,,Олімп”. 

  

 

500,00  

в т.ч.: 

2021р. –100,00 

2022р. –100,00 

2023р. –100,00 

2024р. –100,00 

2025р. –100,00 

 

  Надання фінансової 

допомоги ГО ,,Коростенська 

футбольна спілка” 

  

 

500,00  

в т.ч.: 

2021р. –100,00 

2022р. –100,00 

2023р. –100,00 

2024р. –100,00 

2025р. –100,00 

 

  Надання фінансової 

допомоги ГО ,,Асоціація 

футзалу міста Коростеня” 

  

 

500,00  

в т.ч.: 

2021р. –100,00 

2022р. –100,00 

2023р. –100,00 

2024р. –100,00 

2025р. –100,00 

 

  Надання фінансової 

допомоги ГО ,,Клуб 

боротьби ,,Вікторія” 

  

 

500,00  

в т.ч.: 

2021р. –100,00 

2022р. –100,00 

2023р. –100,00 

2024р. –100,00 

2025р. –100,00 

 

  Надання фінансової 

допомоги ГО ,,Житомирська 

  
 

500,00  

в т.ч.: 
 



обласна федерація 

черліденгу” 

2021р. –100,00 

2022р. –100,00 

2023р. –100,00 

2024р. –100,00 

2025р. –100,00 

  Надання фінансової 

допомоги ГО ,,Житомирська 

обласна федерація пляжної 

боротьби” 

  

 

500,00  

в т.ч.: 

2021р. –100,00 

2022р. –100,00 

2023р. –100,00 

2024р. –100,00 

2025р. –100,00 

 

Всього по розділу: 63350,00 

в т.ч.: 

2021р. –13550,00 

2022р. –11700,00 

2023р. –12200,00 

2024р. –12700,00 

2025р. –13200,00 

4. Матеріально-технічне забезпечення 

4.1. Сприяти 

розширенню 

мережі спортивних 

споруд на території 

громади та 

зміцненню 

матеріально-

технічної бази 

спортивних 

закладів. 

Забезпечити 

реконструкцію та ремонт 

спортивних об’єктів, що 

перебувають у власності 

територіальної громади. У 

тому числі: 

 

2021-2025р.р. Відділ молоді та 

спорту 

Міський 

бюджет 
66300,00 

Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 

надання послуг 

населенню 

  Капітальний ремонт другого 

поверху фізкультурно-

оздоровчого комплексу 

стадіону ,,Спартак”. 

2021-2025р.р. Бюджетна 

установа 

Стадіон 

,,Спартак”. 

Міський 

бюджет 
1000,00 

Підвищення 

якості надання 

послуг 

населенню 



 

  Капітальний ремонт трибун 

стадіону ,,Спартак”. 

2021-2025р.р. Бюджетна 

установа 

Стадіон 

,,Спартак”. 

 

Міський 

бюджет 
100,00 

Створення умов 

для проведення 

змагань різних 

рівнів 

  Капітальний ремонт даху 

адмінприміщення і трибуни 

стадіону ,,Спартак”. 

2021-2025р.р. Бюджетна 

установа 

Стадіон 

,,Спартак”. 

Міський 

бюджет 
10000,00 

Створення умов 

для проведення 

змагань різних 

рівнів 

  Ремонт огорожі стадіону 

,,Спартак”. 

2021-2025р.р. Бюджетна 

установа 

Стадіон 

,,Спартак”. 

Міський 

бюджет 
300,00 

Створення умов 

для проведення 

змагань різних 

рівнів 

  Капітальний ремонт та 

встановлення гумового 

покриття (40х30м) на 

дитячому майданчику 

стадіону ,,Спартак”. 

2021-2025р.р. Бюджетна 

установа 

Стадіон 

,,Спартак”. 

 

Міський 

бюджет 
500,00 

Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 

змістовного 

дозвілля 

  Встановлення покриття на 

тенісних кортах стадіону 

,,Спартак”. 

2021-2025р.р. Бюджетна 

установа 

Стадіон 

,,Спартак”. 

 

Міський 

бюджет 
600,00 

Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 

змістовного 

дозвілля 

  Капітальний ремонт та 

встановлення покриття на 

баскетбольний майданчик 

стадіону ,,Спартак”. 

2021-2025р.р. Бюджетна 

установа 

Стадіон 

,,Спартак”. 

 

Міський 

бюджет 
500,00 

Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 

змістовного 



дозвілля 
  Будівництво господарських 

приміщень на території 

стадіону ,,Спартак”. 

2021-2025р.р. Бюджетна 

установа 

стадіон 

,,Спартак” 

Міський 

бюджет 

300,00 Створення 

належних умов 

для занять та 

проведення 

змагань різних 

рівнів. 

  Капітальний ремонт частини 

приміщення спортивного 

клубу ,,Олімпієць” 

Коростенського міського 

ЦФЗН ,,Спорт для всіх”.  

2021-2025р.р. Коростенський 

міський ЦФЗН 

,,Спорт для 

всіх”. 
Міський 

бюджет 
500,00 

Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 

змістовного 

дозвілля 

  Капітальний ремонт частини 

приміщення спортивного 

клубу ,,Витязь” 

Коростенського міського 

ЦФЗН ,,Спорт для всіх”. 

2021-2025р.р. Коростенський 

міський ЦФЗН 

,,Спорт для 

всіх”. 
Міський 

бюджет 
600,00 

Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 

змістовного 

дозвілля 

  Капітальний ремонт даху 

спортивного клубу 

,,Ровесник” Коростенського 

міського ЦФЗН ,,Спорт для 

всіх”. 

2021-2025р.р. Коростенський 

міський ЦФЗН 

,,Спорт для 

всіх”. 
Міський 

бюджет 
400,00 

Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 

змістовного 

дозвілля 

  Капітальний ремонт частини 

приміщення спортивного 

клубу ,,Ровесник” 

Коростенського міського 

ЦФЗН ,,Спорт для всіх”. 

2021-2025р.р. Коростенський 

міський ЦФЗН 

,,Спорт для 

всіх”. 

Міський 

бюджет 
500,00 

Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 

змістовного 



дозвілля 

  Капітальний ремонт частини 

приміщення спортивного 

клубу ,,Факел” 

Коростенського міського 

ЦФЗН ,,Спорт для всіх”. 

2021-2025р.р. Коростенський 

міський ЦФЗН 

,,Спорт для 

всіх”. 
Міський 

бюджет 
500,00 

Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 

змістовного 

дозвілля 

  Капітальний ремонт частини 

приміщення спортивного 

клубу ,,Кристал” 

Коростенського міського 

ЦФЗН ,,Спорт для всіх”. 

2021-2025рр. Коростенський 

міський ЦФЗН 

,,Спорт для 

всіх”. 
Міський 

бюджет 
500,00 

Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 

змістовного 

дозвілля 

  Реконструкція плавального 

басейну. 

2021-2025р.р. Відділ молоді та 

спорту 

Міський 

бюджет 
50000,00 

Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 

змістовного 

дозвілля 

  Сприяти будівництву 

нових спортивних об’єктів. 

2021-2025р.р. Відділ молоді та 

спорту 

Міський 

бюджет 
158850,00 

Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 

змістовного 

дозвілля 

  Будівництво майданчика для 

міні-футболу (40х20м) на 

території стадіону 

,,Спартак”. 

2021-2025р.р. Бюджетна 

установа 

Стадіон 

,,Спартак”. 

 

Міський 

бюджет 
3000,00 

Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 



змістовного 

дозвілля 

  Будівництво запасного 

футбольного поля на 

території стадіону 

,,Спартак”. 

2021-2025р.р. Бюджетна 

установа 

Стадіон 

,,Спартак”. 

 

Міський 

бюджет 
2000,00 

Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 

змістовного 

дозвілля 

  Будівництво ,,стежки 

здоров’я” на території 

стадіону ,,Спартак”. 

2021-2025р.р. Бюджетна 

установа 

Стадіон 

,,Спартак”. 

Міський 

бюджет 
1000,00 

Створення умов 

для розвитку 

легкої атлетики 

  Будівництво льодового катка 

на території стадіону 

,,Спартак”. 

2021-2025р.р. Бюджетна 

установа 

Стадіон 

,,Спартак”. 

 

Міський 

бюджет 
7500,00 

Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 

змістовного 

дозвілля 

  Встановлення комплексу 

,,Стронгворкаут” на 

території стадіону 

,,Спартак”. 

2021-2025р.р. Бюджетна 

установа 

Стадіон 

,,Спартак”. 

 

Міський 

бюджет 
350,00 

Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 

змістовного 

дозвілля 

  Будівництво ,,Стежки 

здоров’я”  (Парк Перемоги).  

2021-2025р.р. Відділ молоді та 

спорту 

Міський 

бюджет 
500,00 

Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 

змістовного 

дозвілля 



  Будівництво спортивного 

готелю. 

2021-2025р.р. Відділ молоді та 

спорту Міський 

бюджет 
3000,00 

Створення умов 

для проведення 

змагань різних 

рівнів 

  Будівництво спортивного 

залу для ігрових видів 

спорту. 

2021-2025р.р. Відділ молоді та 

спорту 

Міський 

бюджет 
50000,00 

Створення умов 

для 

тренувального 

процесу та 

проведення 

змагань різних 

рівнів 

  Будівництво скейт-парку у 

парку ,,Древлянський”. 

2021-2025р.р. Коростенський 

міський ЦФЗН 

,,Спорт для 

всіх”. 

Міський 

бюджет 
2000,00 Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 

змістовного 

дозвілля 

  Будівництво поля із 

штучним покриттям для 

ігрових видів спорту 

(60х40м) біля ЗОШ № 11 

(вул.Грушевського, 66). 

2021-2025р.р. Відділ освіти Міський 

бюджет 
3500,00 Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 

змістовного 

дозвілля 

  Будівництво поля із 

штучним покриттям для 

ігрових видів спорту 

(105х68м) з трибунами, 

роздягальнями та 

санвузлами біля 

Коростенської ДЮСШ 

(вул.Горького, 10). 

2021-2025р.р. Відділ освіти Міський 

бюджет 
8000,00 Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 

змістовного 

дозвілля 

  Будівництво поля із 2021-2025р.р. Відділ молоді та Міський 4000,00 Створення умов 



штучним покриттям для 

хокею на траві (90х50м). 

спорту бюджет для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 

змістовного 

дозвілля 

  Будівництво спортивного 

залу для бойових мистецтв. 

2021-2025р.р. Відділ молоді та 

спорту 

Міський 

бюджет 
50000,00 Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 

змістовного 

дозвілля 

  Будівництво мототреку  

(153-й км траси Київ-

Ковель). 

2021-2025р.р. Відділ молоді та 

спорту 

Міський 

бюджет 
3000,00 Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом,  

змістовного 

дозвілля 

  Будівництво стадіону 

(вул.Гастело, 1-А). 

2021-2025р.р. Відділ молоді та 

спорту 

Міський 

бюджет 
20000,00 Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом,  

змістовного 

дозвілля 

  Відкриття залу з тенісу 

настільного. 

2021-2025р.р. Відділ молоді та 

спорту 

Міський 

бюджет 
1000,00 Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом,  

змістовного 

дозвілля 



Всього по розділу: 2021-2025р.р.: 

225150,00 

5. Інформаційно-пропагандистське забезпечення 

5.1. Сприяти 

інформуванню 

населення через 

засоби масової 

інформації про 

позитивний вплив 

на людину 

оптимальної 

рухової активності, 

з метою залучення 

широких верств 

населення до 

регулярних 

фізкультурно-

оздоровчих занять. 

Забезпечувати висвітлення 

спортивних подій, що 

відбуваються у громаді, 

через засоби масової 

інформації.  

2021-2025р.р. Відділ молоді та 

спорту 

Міський 

бюджет 

Не потребує 

вкладень 

коштів 

Підвищення 

інтересу 

мешканців до 

занять фізичною 

культурою та 

спортом. 

  Пропагувати через засоби 

масової інформації розвиток 

фізкультурно-спортивного 

руху.                                                                                                                                                                                                                                                           

2021-2025р.р. Відділ молоді та 

спорту Міський 

бюджет 

Не потребує 

вкладень 

коштів 

Утвердження 

цінностей 

здорового 

способу життя. 

5.2. Сприяти зміцненню 

авторитету кращих 

спортсменів та 

тренерів громади. 

Забезпечувати проведення у 

навчальних закладах міської 

громади тематичних уроків, 

зустрічей, відкритих 

тренувань тощо за участю 

провідних спортсменів та 

тренерів. 

2021-2025р.р. Відділ освіти, 

відділ молоді та 

спорту 
Міський 

бюджет 

Не потребує 

вкладень 

коштів 

Підвищення 

інтересу 

мешканців до 

занять 

фізичною 

культурою та 

спортом. 

  Створення музею 

Коростенського футболу на 

стадіоні ,,Спартак”. 

2021-2025р.р. Бюджетна 

установа 

Стадіон 

,,Спартак”. 

 

Міський 

бюджет 
100,00 

Підвищення 

інтересу 

мешканців до 

занять 

фізичною 



 
 

 

Секретар міської ради                                                                                                                           О.Олексійчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

культурою та 

спортом. 

Всього по розділу: 2021-2025р.р.: 

100,00  

Всього по роках: 424250,00 

в т.ч.: 

2021р. – 266290,00 

2022р. – 36490,00 

2023р. – 38490,00 

2024р. – 40490,00 

2025р. – 42490,00 



 


