
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

23.11.2016    Ужгород № 386

Про Програму будівництва 
дитячих та спортивних майданчиків
у м. Ужгород на 2017-2021 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», з метою покращення здоров’я населення, сприяння
підвищенню фізичної підготовки населення усіх вікових категорій, організації
змістовного  дозвілля,  профілактики  правопорушень,  збереження  і  зміцнення
матеріально-технічної  бази  спортивних  та  дитячих  майданчиків  за  місцем
проживання,  створення  для  мешканців  міста  умов  комфортного  дозвілля,
зацікавлення мешканців заняттям спортом, оздоровчим відпочинком, виконком
міської ради ВИРІШИВ:

1. Погодити Програму будівництва дитячих та спортивних майданчиків у
м. Ужгород на 2017-2021 роки з подальшим внесенням її на розгляд сесії міської
ради (додається).

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

Міський голова                                                                               Б. Андріїв



ПОГОДЖЕНО
Рішення виконкому
23.11.2016 № 386

Програма 
будівництва дитячих та спортивних майданчиків 

у м. Ужгород на 2017-2021 роки 

1. Паспорт програми.

1. Ініціатор Програми Управління у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді

2. Розробник Програми Управління у справах культури, 
спорту, сім'ї та молоді

3. Відповідальний виконавець 
Програми.

Департамент міського господарства
Управління капітального будівництва

4. Учасники Програми
Комунальні підприємства міста;
департамент міського господарства;
управління капітального будівництва;
управління у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді

5. Термін реалізації Програми 2017-2021 роки

6. Перелік бюджетів, які беруть 
участь у виконанні Програми

Міський бюджет та кошти з інших 
джерел не заборонених 
законодавством

7. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми

30 000 000 грн.

2. Загальні положення.

Програма розроблена у відповідності  до пункту 22 частини 1 статті  26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення виконавчого
комітету Ужгородської міської ради від 22.10.08 р. № 416 «Про стан та розвиток
спортивних та дитячих майданчиків за місцем проживання».

Виконавці  Програми  –  підрозділи  виконавчого  комітету  Ужгородської



міської ради: 
- департамент міського господарства;
- управління капітального будівництва.

3. Визначення проблем, на розв’язання яких 
спрямована програма.

Основними завданнями органів місцевого самоврядування є покращення
здоров’я населення, сприяння підвищенню фізичної підготовки населення усіх
вікових  категорій,  організація  змістовного  дозвілля,  профілактика
правопорушень, збереження і зміцнення матеріально-технічної бази спортивних
та  дитячих  майданчиків  за  місцем  проживання  та  при  загальноосвітніх
закладах,  створення  для  мешканців  міста  умов  комфортного  дозвілля,
зацікавлення мешканців заняттям спортом, оздоровчим відпочинком.

Дитячі  та  спортивні  майданчики  повинні  бути  у  густонаселених
мікрорайонах міста, у кожному великому дворі, щоб мешканці мали змогу із
задоволенням проводити  дозвілля  на  сучасних безпечних майданчиках,  адже
майданчики,  встановлені  в  школах,  дворах,  парках,  скверах,  прибудинкових
територіях, дають можливість дітям поза межами домівки та школи гратися та
спілкуватися один з одним, пізнавати основні правила моральної та соціальної
поведінки.

Необхідно створити якнайкращі умови, щоб дозволити мешканцям бути
фізично  здоровими,  розумово  розвиненими,  емоційно  врівноваженими,
соціально відповідальними та здатними набувати знання. 

На  даний  час  у  місті  Ужгород  нараховується  94  дитячі  та  спортивні
майданчики.

Слід  зазначити,  що  питанню  облаштування  дитячих  та  спортивних
майданчиків  не  приділялася  належна  увага.  В  останні  роки  встановлення
дитячих  та  спортивних  майданчиків  переважно  здійснювалося  у  рекламних
цілях.

Враховуючи те, що на сьогоднішній день в м. Ужгород більшість дитячо-
спортивних майданчиків побудовані 15-25 років тому, вони морально застаріли і
потребують заміни або модернізації. 

Підприємства,  які  здійснюють  утримання  будинків  та  прибудинкових
територій,  відповідають за збереження стану майданчиків, їх прибирання, але
необхідних коштів на реконструкцію чи відновлення майданчиків у них немає.

Виконання Програми можливе лише за умови фінансування її за кошти
бюджету  міста.  Якщо  у  2010  році  вартість  будівництва  та  встановлення
спортивного майданчика становила близько 80-95 тисяч гривень, то на сьогодні
ціни зросли у 4-5 разів і становлять від 500 до 600 тис.грн.

4. Мета і завдання програми.

Програма  розроблена  з  метою будівництва нових та  поступової  заміни
наявних морально застарілих дитячих та спортивних майданчиків на нові, які
відповідають сучасним вимогам та нормам безпеки.

Головна  мета  Програми  –  формування  у  громадян  рухової  активності,



залучення  широких  верств  населення  до  регулярних  оздоровчих  занять
фізичною  культурою,  створення  належних  умов  спортивного  дозвілля
мешканців, фізичного розвитку дітей за місцем проживання у місті Ужгород.

Програмою  передбачено  будівництво  30  сучасних  майданчиків  на
території міста Ужгород. 

Терміни реалізації Програми: 2017-2021 роки. 

5. Обсяги та джерела фінансування програми та очікувані результати від її
реалізації.

Загальна вартість Програми складає: 30 000 000 грн. З них по роках:

2017 рік – 4 000 000 грн.;
2018 рік – 5 000 000 грн.;
2019 рік – 6 000 000 грн.;
2020 рік – 7 000 000 грн.;
2021 рік – 8 000 000 грн.

Фінансування  Програми  здійснюватиметься  згідно  з  прогнозованим
обсягом  фінансового  забезпечення  у  межах  асигнувань,  передбачених
бюджетом  міста,  шляхом  спрямування  коштів  відповідним  виконавцям,  та  з
інших джерел не заборонених законодавством.

У ході реалізації Програми можливі корегування, пов’язані з фактичним
надходженням  коштів,  уточненням  обсягів  робіт  і  виходячи  з  реальних
можливостей бюджету. 

Очікувані кінцеві  результати  від  реалізації  Програми:  покращення
існуючого  стану  та  введення  нових  дитячих  і  спортивних  майданчиків  для
забезпечення населення об’єктами інфраструктури. 

Проектом Програми передбачається будівництво 30 майданчиків, із них –
14 дитячих та 16 спортивних майданчиків. При розрахунках закладена середня
вартість облаштування одного спортивного майданчика у розмірі 500 тис. грн.
без  урахування  вартості  будівництва  основи,  яка,  в  свою  чергу,  становить
приблизно 400-500 тис. грн.

6. Координація та виконання програми.

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

Міські  замовники  і  виконавці  Програми  несуть  відповідальність  за  її
якісне і  своєчасне виконання,  раціональне використання фінансових коштів і
ресурсів, що виділяються на реалізацію Програми. 

За  відсутності  фінансування  Програми  міські  замовники-виконавці  за
узгодженням із координатором вносять до міської ради пропозиції щодо зміни
термінів її виконання. 

7. Етапність виконання та фінансування програми.

Виконання робіт із будівництва дитячих і спортивних майданчиків буде
здійснюватися  згідно адресного переліку майданчиків,  визначеного  головним
розпорядником коштів  за  результатами рекомендацій робочої  групи у рамках



річних видатків згідно з додатком до Програми.
У  додатку  визначено  прогнозований  обсяг  фінансового  забезпечення

Програми будівництва  дитячих  та  спортивних майданчиків  у  м.  Ужгород на
2017-2021 роки.  Фінансування  робіт  буде здійснюватися  за  рахунок видатків
бюджету міста. 

_______________________________________________



Додаток до Програми

ПРОГНОЗОВАНИЙ ОБСЯГ
фінансового забезпечення Програми будівництва дитячих та спортивних майданчиків 

у м. Ужгород на 2017-2021 роки

№
п/п

Термін
виконання

Кількість
майданчиків,

які
планується
збудувати

З них
Обсяг

фінансування

Очікуваний
результат

Дитячі
майданчики

Спортивні
майданчики

1. 2017 рік 4 2 2 4 000 000 грн. Покращення  
існуючих та 
введення нових
дитячих і 
спортивних 
майданчиків 
для 
забезпечення 
населення 
об’єктами 
інфраструктури

2. 2018 рік 5 2 3 5 000 000 грн.

3. 2019 рік 6 3 3 6 000 000 грн.

4. 2020 рік 7 3 4 7 000 000 грн.

5. 2021 рік 8 4 4 8 000 000 грн.

Всього: 30 14 16 30 000 000 грн.
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