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1
Всеукраїнські спортивно-масові 

заходи "Спортивна зима"

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"

січень-

лютий
800,00 800,00

2 Мама,тато, я - спортивна сім'я

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"

січень-

лютий
1000,00 1000,00

3
Обласна спартакіада допризивної 

молоді

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"
березень 2000,00 2000,00

4

Масові спортивні заходи серед 

дошкільнят Веселі старти з нагоди 

Міжнародного дня захисту дітей. 

Спартакіада дитячих садків

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"
травень 1600,00 1600,00

5
 Обласні змагання "спортивна 

рибалка"

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"
червень 900,00 900,00

                                                                                                                                                                                              Додаток 1 

до Порядку реалізації програм, проектів та

проведення заходів  державної політики

у тому числі за місяцям

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН  на 2021 рік

реалізації проектів  та проведення заходів

КУ «Первомайського міського центру фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх» Первомайської міської ради»

№ 

з/п
Назва проекту або заходу

____________________Н.П.Харченко

(Підпис)                          (ініціали і прізвище)

                                2021 рік

(число,місяць, рік)

у молодіжній сфері

з питань діяльності виконавчих органів

(пункт 2 розділу ІІІ )

Нормативно-правові акти

Відповідальний 

за реалізацію 

проекту та 

проведення 

заходу 

(структурний 

підрозділ, 

громадська 

Строк 

реалізації 

програми, 

проекту, 

проведення 

заходу

Затвердже-но 

асигнувань на 

2020 рік

                         (посада)

ЗАТВЕРДЖЕНО

125000,00  (Сто двадцять п'ять тисяч  гривень 00 коп.)

(сума літерами та цифрами)

Заступник міського голови з питань  діяльності виконавчих органів



6
 Спортивно-масові заходи "Козацькі 

розваги"

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"
червень 900,00 900,00

7
Всеукраїнський фестиваль з нагоди 

Дня Незалежності України

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"
серпень 1500,00 1500,00

8
Спортивно масові заходи з нагоди Дня 

фізкультурника

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"
липень 1500,00 1500,00

9

Всеукраінські  масові спортивні 

заходи для молоді "здорова молодь - 

здорова нація"

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"
липень 1000,00 1000,00

10
 Обласна спартакіада фізкультурних 

працівників

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"
вересень 1800,00 1800,00

11

Всеукраїнський фестиваль  з нагоди 

української Армії (міські змагання  

"Боротьба найсильніших" серед 

силових структур та учасників АТО 

м.Первомайський

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"
жовтень 1800,00 1800,00

12

 Обласний етап Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри 

"Сокіл" ("Джура")

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"
червень 1800,00 1800,00

13 Турнір з настільного тенісу

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"
вересень 1500,00 1500,00

14
XXXVI традиційний турнір з боксу 

пам'яті майстра спорту С.М.Глебова

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"
серпень 3000,00 3000,00



15

Відкрита першість Первомайської 

ОТГ серед збірних команд з 

баскетболу

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"
липень 1500,00 1500,00

16

Легкоатлетичний пробіг "Біг для 

всіх" присвячений Дню міста 

Первомайський

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"
вересень 1800,00 1800,00

17

Відкритий кубок області у приміщенні 

серед юнаків та дівчат 2006 р.н. та 

молодше з легкої атлетики

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"
лютий 1800,00 1800,00

18фінальний етап ХХ Чемпіонату Харківської  області  "Дитяча ліга"  серед команд юнаків та дівчат 2004 р.і молодші з волейболу  

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"
жовтень 2900,00 2900,00

19попередньому турі ХХ Чемпіонату Харківської  області  "Дитяча ліга" сезону 2020-2021 рр. серед команд дівчат 2006-2007 р.н., з волейболу  

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"

липень-

грудень
2500,00 500,00 800,00 1200,00

20Відбірковий тур ХХ Чемпіонату Харківської  області  "Дитяча ліга" сезону 2020-2021 рр. серед юнаків 2006-2007 р.н., та дівчат 2008-2009 р.р.н.з волейболу  

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"

березень-

грудень
3000,00 2150,00 850,00

21Чемпіонат України  2020 року з волейболу пляжного серед  юнаків та дівчат віком до 18 років (2003 р.н. та молодші). 

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"

березень-

грудень
4700,00 3850,00 850,00

22Чемпіонат України  2020 року з волейболу пляжного серед молодших юнаків та дівчат віком до 16 років (2005 р.н. та молодші). 

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"

січень-

грудень
5000,00 3850,00 1150,00

23

Відкрита першість м. Первомайський з 

пляжного волейболу серед  міксових 

команд (чоловік + жінка) 15.08.2020 року. 

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"

січень-

грудень
2300,00 2300,00



24

Відкрита першість м. Первомайський з 

пляжного волейболу серед чоловіків 

08.08.2020 року. 

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"

січень-

грудень
2300,00 2300,00

25Відкрита першість м. Первомайський з волейболу серед збірних команд  

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"

січень-

грудень
4000,00 2000,00 2000,00

26в фінальному турі  Чемпіонату України 2020 року з волейболу пляжного серед молодших дівчат віком до 15 років у приміщенні. 

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"

січень-

грудень
5200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1600,00

27

Про проведення першості міста 

Первомайський серед збірних команд 

ветеранів з волейболу

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"
лютий 1250,00 1250,00

28

Про організацію навчально-

тренувальних зборів збірної команди 

міста Первомайський з підготовки до 

участі в обласній Спартакіаді з 

волейболу серед чоловіків

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"
квітень 250,00 250,00

29

Про організацію навчально-

тренувальних зборів збірної команди 

міста Первомайський з підготовки до 

участі в обласній Спартакіаді з 

волейболу серед жінок 

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"
квітень 250,00 250,00

30
Про участь у обласній Спартакіаді з 

волейболу серед чоловіків 

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"
квітень 950,00 950,00

31
Про участь у обласній Спартакіаді з 

волейболу серед жінок

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"
квітень 950,00 950,00

32

Про участь в  в проведенні фінального 

етапу обласних щорічних спортивних 

змагань "Спорт протягом життя" 

серед учнів закладів загальної 

середньої освітии Харківської області 

з волейболу (юнаки, 

дівчата),виконавець Гасанов

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"

січень-

грудень
4900,00 1750,00 2000,00 1150,00



33

Про участь у всеукраїнських пляжних 

іграх серед школярів з волейболу 

пляжного ,виконавець Гасанов

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"
вересень 2950,00 1200,00 1750,00

34
Про організацію та проведення 

першості міста з волейболу

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"
вересень 2000,00 2000,00

35

Про організацію участі у проведенні 

фінального етапу чемпіонату України 

з волейболу серед команд юнаків та 

дівчат (шкільна волейбольна ліга 

України), виконавець Гасанов

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"

липень-

вересень
4600,00 1200,00 1600,00 1800,00

36

Відкрита Першість з футболу ОТГ 

м.Первомайський та Лозівського  

району  (1 коло)

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"
липень 10000,00 10000,00

37

Відкрита Першість з футболу ОТГ 

м.Первомайський та Лозівського  

району (2 коло)

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"
липень 10000,00 10000,00

38
Відкритий кубок Мера 

м.Первомайський

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"
липень 5000,00 5000,00

39
Першість Харківської  області по 

футболу

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"
січень 16000,00 16000,00

40
Першість Лозівського району з 

футболу

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"
січень 7200,00 7200,00

41

Западня-трейл - біг по природі та 

бездоріжжю для усіх бажаючих області 

та усієї країни

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"
травень 100,00 100,00

42
Слобожанский дуатлон 

"Первомайський"2021

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"
червень 100,00 100,00



43
5-й велотур Tour De Fort по фортецям 

Слобожанщини.

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"
липень 100,00 100,00

44
Крос кантрі триатлон «Перекоти 

поле»

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"
серпень 100,00 100,00

45

Полігонна рольова гра із 

застосуванням страйкбольного 

обладнання «Їжа та Патрони»

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"
серпень 100,00 100,00

46
Обласний чемпіонат з мото-кросу в 

Харківській області

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

територіальній громаді міста 

Первомайський на 2021-2025 

роки

КУ ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх"
жовтень 100,00 100,00

125000,00 38450,00 4200,00 9200,00 2400,00 4500,00 5700,00 31300,00 8650,00 6300,00 9600,00 4700,00 0,00

Директор                                                                                                                                           Андрій МАТЮЩЕНКО

Головний бухгалтер                                                                                                                       Людмила КІШИНСЬКА


