
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VIІ _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
Про Програму навчання 
плаванню дітей і розвитку  
водних видів спорту  
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 для удосконалення системи дитячо-юнацького 
спорту, розвитку аматорського спорту, матеріально-технічної бази.  кадрового 
забезпечення  з метою розвитку та пропаганди водних видів спорту в м. 
Ужгород, міська рада 

 ВИРІШИЛА: 
 
 1. Затвердити Програму навчання плаванню дітей і розвитку водних 
видів спорту на 2016-2018 роки згідно з додатком 1. 
 2. Затвердити розрахунок потреби коштів для реалізації Програми 
згідно з додатком 2. 
 3. Фінансовому управлінню (Гах Л.М.) здійснювати фінансування 
Програми  в межах коштів, передбачених у бюджеті міста на 2016-2018 рр.  

4.  Головним  розпорядником  Програми визначити управління у 
справах культури, спорту, сім’ї та молоді . 

5.  Виконавцем Програми визначити управління у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді (Бобров Є.В.). 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Білака О.П. 

 
 

 
Міський голова                                                                         Б. Андріїв 
 
 
 
   

   



   Додаток 1 
 до рішення ____сесії  
  міської ради___скликання 
  від________№_________ 
   

 
  

Програма 
навчання плаванню дітей і розвитку водних видів спорту на 2016-2018 рр. 

 
І. Загальна частина 

 
 Програма розроблена на підставі пункту 22 частини 1 статті26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”. 
 

ІІ. Мета та основні завдання Програми 
 
 Метою Програми є розвиток та пропаганда водних видів спорту в         
м. Ужгород. 
 Основними завданнями Програми є відновлення системи початкового 
навчання, розвиток дитячо-юнацького та оздоровчого плавання, реабілітація, 
покращення матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення. 
 

ІІІ. Основні заходи Програми 
 
 3.1. Визначення категорії дітей та навчальних закладів, які будуть 
навчатися початковому плаванню 

Управління у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді; 
управління освіти 

       2016 р. 
 
 3.2. Розробка щорічного календарного плану та розкладу занять 
початкового плавання 

Управління у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді;  
управління освіти 

       2016-2018 рр. 
 
 3.3. Кадрове забезпечення, підвищення кваліфікації  тренерського 
складу 

Управління у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді;  
управління освіти 

       2016-2018 рр. 
 



 
 
 3.4. Забезпечення вчителів, тренерів та інструкторів методичною 
літературою по навчанню початковому плаванню. 

Управління у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді;  
управління освіти 

       2016-2018 рр. 
 3.5. Створення умов (секцій) по навчанню початкового плавання усіх 
верств населення.  

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

 
 3.6. Створення умов для роботи спортивних секцій з плавання та 
водного поло. 

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

 
 3.7. Організація груп  здоров’я та прикладного плавання. 

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

 
 3.8. Створення умов для проходження реабілітації. 

Управління у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді 

       2016-2018 рр. 
 
 3.9. Підтримка ветеранського руху. 

Управління у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді, 
ВК "Європа" 

       2016-2018 рр. 
 
 3.10. Проведення змагань з плавання у рамках міської спартакіади серед 
навчальних закладів міста. 

Управління у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді,  
управління освіти 

       2016-2018 рр. 
 
 
 3.11. Проведення міських першостей та чемпіонатів з плавання серед 
різних верств населення. 



Управління у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді 

       2016-2018 рр. 
 
  
 
 3.12. Забезпечення інвентарем та обладнанням. 

Управління у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді 

       2016-2018 рр. 
 
 3.13. Організація та розвиток інфраструктури з водних видів спорту 

Управління у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді 

       2016-2018 рр. 
 

ІУ. Фінансове забезпечення реалізації Програми 
 
 Фінансування Програми буде здійснюватися у межах фактичних коштів, 
які передбачені в бюджеті міста для управління у справах культури, спорту, 
сім’ї та молоді. 
 
 
 
 
 
 Секретар ради                                                                                   А.Сушко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Додаток 2 

 до рішення ____сесії  
  міської ради___скликання 
  від________№_________ 
   

 
 
 

   
 
 

РОЗРАХУНОК 
потреби коштів для  реалізації  заходів,  

передбачених  Програмою  на 2016-2018 роки 
 

Зміст 2016 
(тис.грн.) 

2017 
(тис.грн.) 

2018 
(тис.грн.) 

Окремі заходи розвитку по 
реалізації державних 

(регіональних) програм не 
віднесені до заходів 

розвитку 

200,00 200,00 200,00 

Разом: 200,00 200,00 200,00 
 
 
 
 
 
 
 
Секретар ради                                                                                 А.Сушко 
 
 
 
 
 


