
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я                  ПРОЕКТ 
 
 

від                  2015 р. №                                                                 м. Ужгород 
 

 
Про Програму розвитку  
фізичної культури та спорту, 
фінансової підтримки кращих спортсменів  
та команд, покращення матеріально-технічної  
спортивної бази в м. Ужгород на 2016-2018 роки 
 

 
Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, Закону України 
“Про фізичну культуру і спорт”, концепції реформування сфери фізичного 
виховання та спорту і з метою удосконалення системи дитячо-юнацького 
спорту, розвитку аматорського спорту, матеріально-технічної бази і кадрового 
забезпечення, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 
1. Погодити Програму розвитку фізичної культури та спорту, фінансової 

підтримки кращих спортсменів та команд, покращення матеріально-технічної 
спортивної бази в м. Ужгород на 2016-2018 роки з подальшим внесенням на 
розгляд сесії міської ради (додається).  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови відповідно до функціональних повноважень. 
 
 
 
Міський голова                                                                                         Б.Андріїв 



Погоджено 
Рішенням виконкому 
________ 201__ р. № _____ 

 
ПРОГРАМА 

розвитку фізичної культури та спорту, фінансової підтримки кращих 
спортсменів та команд, покращення матеріально-технічної спортивної 

бази в м. Ужгороді на 2016-2018 роки 

І. Паспорт Програми 

Дана Програма розроблена на підставі Закону України “Про фізичну 
культуру і спорт” 17.11.2009  № 1724-VI, концепція реформування сфери 
фізичного виховання та спорту і пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”. 

Ініціатор розроблення Програми: управління у справах культури, спорту, 
сім’ї та молоді. 

Розробник Програми: управління у справах культури, спорту, сім’ї та 
молоді. 

Відповідальний виконавець Програми: управління у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді. 

Учасники Програми: відділи та управління Ужгородського 
міськвиконкому, навчальні заклади, дитячо-юнацькі спортивні школи, 
спортивні організації міста, міські організації фізкультурно-спортивних 
товариств та спортивних федерацій. 

Термін реалізації Програми: 2016-2018 роки. 
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми: 1095,0 тис. грн. 
У тому числі коштів міського бюджету: 
2016 рік – 265,0 тис. грн. 
2017 рік – 365,0 тис. грн. 
2018 рік – 465,0 тис. грн.   

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

Фізична культура та спорт в усьому світі активно використовуються як 
засіб соціальної профілактики в боротьбі за здорове та безпечне життя. 

Пропаганда здорового способу життя, фізичної культури і спорту, 
залучення усіх верств населення  до занять різними видами спорту, покращення 
фізичного стану дітей та підлітків є основним завданням фізкультурної 
організації міста. 

Головними пріоритетами спортивної діяльності є збереження і подальше 
зміцнення позицій провідних спортсменів міста на обласних, державних та 
міжнародних змаганнях, вдосконалення діючої системи підготовки спортсменів 
вищої кваліфікації та олімпійського резерву, використання спорту як засобу 
виховання патріотизму, мотивації фізичного і духовного самовдосконалення 
особи. 

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, але наявний стан 



матеріально-технічної бази не дозволяє робити впевнених перспективних 
висновків щодо подальшого розвитку галузі. 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. 

Основними проблемами на розв’язання яких спрямована програма, 
являються:  

- відсутність спортивного інвентарю та екіпіровки для виступів збірних 
команд міста на змаганнях усіх рівнів; 

- відсутність фінансування транспортних послуг для виїзних турів 
збірних команд міста у обласних чемпіонатах з видів спорту; 

- відсутність тренажерного обладнання для максимально ефективної 
підготовки спортсменів до участі у змаганнях різних рівнів; 

-  мінімальне фінансування для проведення учбово-тренувальних зборах 
збірних команд міста для підготовки до чемпіонатів області. 

 
Зважаючи на вищевикладене, робота щодо розвитку фізичної культури та 

спорту у місті 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 2016-2018 років міської Програми 
розвитку футболу, волейболу, баскетболу, боротьби дзюдо, боксу, фехтування, 
самбо та бойового самбо. 

Реалізація даної Програми зумовлена необхідністю удосконалення 
системи підготовки спортсменів для участі у чемпіонатах міста, області та 
України; підвищення рівня забезпечення матеріально-технічної бази; 
збільшення кількості бажаючих займатися фізичною культурою та спортом, 
тим самим підвищити рівень фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової 
роботи в місті, активного дозвілля населення міста. 

ІІІ. Мета та основні завдання 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. 



- створення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту в 
м. Ужгород; 

- досягнення високого рівня майстерності спортсменів: 
а) гармонійний розвиток особистості; 
б) фізична підготовка, зміцнення здоров’я спортсменів м. Ужгород; 
- підготовка спортсменів та участь у обласних та Всеукраїнських 

змаганнях; 
Основними завданнями Програми є: 
- Удосконалення та розвиток системи дитячо-юнацького спорту, 

резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та ветеранів; 
- розвиток аматорського спорту; 
- створення у місті умов для: 
а)  задоволення потреб кожного мешканця міста у зміцненні здоров’я, 

фізичному та духовному розвиткові; 
б) фізичного виховання та занять спортом в усіх типах навчальних 

закладів, за місцем роботи, проживання та у місцях масового відпочинку 
населення; 

- поліпшення організаційного, нормативно-правового, кадрового, 
матеріально-технічного, фінансового та інформаційного забезпечення сфери 
фізичної культури і спорту. 

IV. Шляхи і засоби розв’язання проблем, обсяги та джерела 
фінансування, строки реалізації Програми 

Форми і методи розв’язання проблем, зазначених у Програмі, 
реалізовуватимуться відповідно до законодавчих та нормативних актів, які 
визначають правові, організаційні та фінансові засади функціонування галузі. 

Реалізація Програми розвитку фізичної культури та спорту в м. Ужгороді 
на 2016-2018 роки дасть змогу: 

- вирішувати основні принципи державної політики в сфері фізичного 
виховання, збереження та укріплення здоров’я ужгородців; 

- удосконалення системи підготовки спортсменів, членів збірних команд 
міста та області; 

- участь у змаганнях усіх рівнів; 
- створення належних умов для навчально-тренувальної роботи; 
- оплата транспортних послуг учасникам змагань; 
- проведення навчально-тренувальних зборів для участі збірних команд 

міста у чемпіонатах областей з видів спорту; 
- зміцнення матеріально-технічної бази. 
Фінансове забезпечення заходів, визначених Програмою, 

здійснюватиметься в межах видатків, передбачених в міському бюджеті на 
відповідний рік, та за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених 
чинним законодавством України.  

Реалізація Програми розрахована на 3 роки. Протягом її дії планується 
використати всього 1095,0 тис. грн.  

Заходи щодо реалізації Програми (додаток до Програми). 

 



V. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координація виконання Програми здійснюється управлінням у справах 
культури, спорту, сім’ї та молоді. 

 
 
 



Додаток  
до Програми 

 
Напрями діяльності та заходи щодо реалізації Програми  

розвитку фізичної культури та спорту, фінансової підтримки кращих 
спортсменів та команд, покращення матеріально-технічної спортивної 

бази в м. Ужгороді на 2016-2018 роки 

1. Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту 

1.1. Продовжити роботу з впровадження третього уроку в загальноосвітніх 
школах, в тому числі з футболу. 
 Управління освіти, управління у 

справах культури, спорту, сім’ї та 
молоді, федерації з видів спорту 
2016-2018 рр. 

1.2. Забезпечити подальше проведення змагання на призи клубу “Шкіряний 
м’яч” із залученням до змагань школярів різних вікових категорій. 
 Управління освіти, управління у  

справах культури, спорту, сім’ї та  
молоді, федерація футболу міста 
2016-2018 рр. 

1.3. Ввести у програму підготовки вчителів фізичного виховання методику 
викладання уроків футболу, волейболу, баскетболу, боротьби дзюдо, боксу, 
фехтування, самбо та бойового самбо. 
 Управління освіти, управління у 

справах культури, спорту, сім’ї та 
молоді, федерації з видів спорту 
2016-2018 рр. 

1.4. Забезпечити впровадження нової навчальної програми з футболу, 
волейболу, баскетболу, боротьби дзюдо, боксу, фехтування, самбо та бойового 
самбо для спортивних шкіл з урахуванням сучасних вимог до навчально-
тренувального процесу. 
 Управління у справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді, ДЮСШ № 1  
м. Ужгород, ЗОДЮСШ, федерації з 
видів спорту 
2016-2018 рр. 

1.5. Відкрити в загальноосвітніх школах спортивні секції з футболу, волейболу, 
баскетболу, боротьби дзюдо, боксу, фехтування, самбо та бойового самбо. 
 Управління освіти, управління у 

справах культури, спорту, сім’ї та 
молоді, федерації з видів спорту 
2016-2018 рр. 

1.6. Поширити практику створення спецкласів з футболу, волейболу, 
баскетболу, боротьби дзюдо, боксу, фехтування, самбо та бойового самбо в 
загальноосвітніх школах. 



 Управління освіти, управління у 
справах культури, спорту, сім’ї та 
молоді, ДЮСШ № 1 м. Ужгород, 
ЗОДЮСШ, федерації з видів спорту 
2016-2018 рр. 

1.7. Забезпечити участь дитячих команд різних вікових груп в обласних 
змаганнях згідно календаря спортивно-масових заходів управління у справах 
молоді та спорту облдержадміністрації. 
 Управління освіти, управління у 

справах культури, спорту, сім’ї та 
молоді 
2016-2018 рр. 

1.8. Забезпечити подальшу участь у змаганнях обласної та Всеукраїнської 
“Дитячих ліг” із залученням до змагань школярів різних вікових категорій. 
 Управління освіти, управління у 

справах культури, спорту, сім’ї та 
молоді, федерації з видів спорту, 
обласна ДЮСШ 
2016-2018 рр. 

2. Розвиток аматорського спорту 

2.1. Розробити зведений календар змагання серед аматорів, включаючи 
команди колективів фізкультури, закладів освіти та заходи щодо вдосконалення 
регламентів. 
 Управління у справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді, 
федерації з видів спорту 
2016-2018 рр. 

2.2. Надавати різнобічну допомогу відділенням з видів спорту ДЮСШ міста, 
громадським спортивним об’єднанням, клубам, федераціям спорту. 
 Управління у справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді 
2016-2018 рр. 

2.3. Забезпечити участь команд міста в обласних змаганнях (кубках, турнірах, 
спартакіадах) серед різних вікових груп. 
 Управління у справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді, 
федерації з видів спорту 
2016-2018 рр. 

2.4. Сприяти розвитку футзалу, пляжного волейболу, стрітболу та іншим видам 
спорту. 
 Управління у справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді, 
федерації з видів спорту 
2016-2018 рр. 



2.5. Організувати регулярні змагання серед ветеранів. 
 Управління у справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді, 
федерації з видів спорту, 
міська асоціація ветеранів спорту 
2016-2018 рр. 

2.6. Сприяти участі команд м. Ужгород у змаганнях чемпіонату області та 
України серед аматорських команд. 
 Управління у справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді, 
федерації з видів спорту 
2016-2018 рр. 

2.7. Розробити положення про стимулювання кращих тренерів, суддів, 
керівників спортивних баз міста та забезпечити щорічне підведення підсумків. 
 Управління у справах культури,  

спорту, сім’ї та молоді, 
федерації з видів спорту 
2016-2018 рр. 

3. Матеріально-технічна база і кадрове забезпечення 

3.1. Забезпечити взаємодію органів влади, федерацій з видів спорту та інших 
зацікавлених структур у створенні і реалізації проектів реконструкції 
футбольних полів та спортивних залів, поповнення спортивного інвентарю. 
 Управління освіти, управління у 

справах культури, спорту, сім’ї та 
молоді, федерації з видів спорту 
2016-2018 рр. 

3.2. Продовжити роботу по впорядкуванню спортивних майданчиків за місцем 
проживання. 
 Управління житлово-комунального 

господарства, управління у справах 
культури, спорту, сім’ї та молоді 
2016-2018 рр. 

3.3. Забезпечити участь тренерів та суддів міста в семінарах по підвищенню 
кваліфікації та проходженню атестації. 
 Управління у справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді, федерації з 
видів спорту, ДЮСШ № 1 
м. Ужгород, СДЮШОР з футболу, 
ЗОДЮСШ 
2016-2018 рр. 

 
 



 
Розрахунок потреби коштів 

для реалізації заходів, передбачених Програмою  
на 2016-2018 роки 

 
№ 
пп 

КЕКВ Зміст 2016 
(тис.грн.) 

2017 
(тис.грн.) 

2018 
(тис.грн.) 

Всього по 
видах 

(тис.грн.) 
1.  Розвиток 

фізичної 
культури та 
спорту 

15,0 20,0 25,0 60,0 

2.  Поповнення 
матеріально- 
технічної бази 
та кадрове 

забезпечення 

10,0 15,0 20,0 45,0 

Окремі заходи 
розвитку з 
реалізації 
державних 

(регіональних) 
програм не 
віднесені до 
заходів 
розвитку: 

    

1. Футбол. 25,0 35,0 45,0 105,0 
2. Волейбол. 25,0 35,0 45,0 105,0 
3. Баскетбол 40,0 50,0 60,0 150,0 
4. Боротьба 
дзюдо. 

25,0 35,0 45,0 105,0 

5. Бокс. 25,0 35,0 45,0 105,0 
6. Фехтування 25,0 35,0 45,0 105,0 
7. Самбо. 25,0 35,0 45,0 105,0 

3. 1172 

8. Бойове 
самбо 

25,0 35,0 45,0 105,0 

  9. Легка 
атлетика 

25,0 35,0 45,0 105,0 

  Разом: 265,0 365,0 465,0 1095,0 
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