
 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
_  ХІ___ сесія   __VІ__ скликання 

( 1 – е  пленарне засідання)  
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
від 09 грудня 2011 р. № 311                                                             м. Ужгород 
 
 
Про Програму розвитку 
футболу, волейболу, баскетболу, 
боротьби дзюдо, боксу, шахів, тенісу, 
фехтування, кікбоксінгу та хокею  
в м. Ужгороді на 2012-2015 роки 
 

Відповідно до Закону України “Про фізичну культуру і спорт”, п.22 ч.1 
ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою 
удосконалення системи дитячо-юнацького спорту, розвитку аматорського 
спорту, матеріально-технічної бази і кадрового забезпечення 

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Програму розвитку футболу, волейболу, баскетболу, 

боротьби дзюдо, боксу, шахів, тенісу, фехтування, кікбоксінгу та хокею в        
м. Ужгороді на 2012-2015 роки згідно з додатком 1. 

2. Затвердити розрахунок потреби коштів для реалізації Програми згідно 
з додатком 2. 

3. Затвердити склад координаційної ради з питань реалізації Програми 
розвитку футболу, волейболу, баскетболу, боротьби дзюдо, боксу, шахів, 
тенісу, фехтування, кікбоксінгу та хокею в м. Ужгороді на 2012-2015 роки 
згідно з додатком 3. 
 4. Фінансовому управлінню (Король С.І.) передбачити фінансування 
Програми при затвердженні відповідних бюджетів міста на 2012-2015 рр.  

5. Управлінню у справах культури, спорту, сім’ї та молоді (Салай А.Ю.) 
забезпечити своєчасне проведення видатків, пов’язаних із реалізацією заходів 
Програми. 

6. Виконавцем Програми визначити управління у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді (Салай А.Ю.). 

7. Вважати такими, що втратили чинність рішення ІІІ сесії міської ради 
УІ скликання від 21 грудня 2010 року № 41 "Про Програму розвитку волейболу 
в м. Ужгороді на 2011-2015 роки", № 42 "Про Програму розвитку баскетболу в 
м. Ужгороді на 2011-2015 роки", № 43 "Про Програму розвитку футболу в м. 
Ужгороді на 2011-2015 роки". 



 
8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Фленька В.Ю. 
 

 
 
Міський голова                                                                                     В.Погорелов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         Додаток 1 
до рішення ХІ сесії 
міської ради УІ скликання 
від 09.12.2011 р. № 311 

 
ПРОГРАМА 

розвитку футболу, волейболу, баскетболу, боротьби дзюдо, боксу,  
шахів, тенісу, фехтування, кікбоксінгу та хокею 

 в м. Ужгороді на 2012-2015 роки 
 

І. Загальна частина 
 
 Програма розроблена на підставі Закону України “Про фізичну культуру і 
спорт”, п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. 
 

ІІ. Мета та основні завдання Програми 
 
 Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку футболу, 
волейболу, баскетболу, боротьби дзюдо, боксу, шахів, тенісу, фехтування, 
кікбоксінгу та хокею в м. Ужгороді. 
 Основними завданнями Програми є удосконалення системи дитячо-
юнацького спорту, розвиток аматорського спорту, покращення матеріально-
технічної бази та кадрового забезпечення. 

 
ІІІ. Основні заходи Програми 

 
3.1. Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту. 

 3.1.1. 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 
       2012-2015 рр. 
 3.1.2. 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 

       2012-2015 рр. 
 3.1.3. Ввести у програму підготовки вчителів фізвиховання методику 
викладання уроків футболу, волейболу, баскетболу, боротьби дзюдо, боксу, 
шахів, тенісу, фехтування, кікбоксінгу та хокею. 
       Управління освіти, управління у  

справах культури, спорту, сім’ї та  
молоді, федерації з видів спорту 

       2012-2015 рр. 



 3.1.4. Забезпечити впровадження нової навчальної програми з футболу, 
волейболу, баскетболу, боротьби дзюдо, боксу, шахів, тенісу, фехтування, 
кікбоксінгу та хокею 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 
       2012-2015 рр. 
 3.1.5. Відкрити в загальноосвітніх школах спортивні секції з футболу, 
волейболу, баскетболу, боротьби дзюдо, боксу, шахів, тенісу, фехтування, 
кікбоксінгу та хокею. 

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

               2012-2015 рр. 
 3.1.6. Поширити практику створення спецкласів з футболу, волейболу, 
баскетболу, боротьби дзюдо, боксу, шахів, тенісу, фехтування, кікбоксінгу та 
хокею в загальноосвітніх школах. 
       Управління освіти, управління у  

справах культури, спорту, сім’ї та  
молоді, ДЮСШ № 1 м. Ужгород,  
ЗОДЮСШ, федерації з видів  
спорту 

       2012-2015 рр. 
 3.1.7. 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 

       2012-2015 рр. 
 3.1.8. 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 
               2012-2015 рр. 
 

3.2. Розвиток аматорського спорту. 
 3.2.1. 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 
       2012-2015 рр. 
 3.2.2. Надавати різнобічну допомогу відділенням з видів спорту ДЮСШ 
міста. 
       Управління у справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді 
       2012-2015 рр. 
 3.2.3. 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 
       2012-2015 рр. 
 3.2.4. Сприяти розвитку футзалу, пляжного волейболу, стрітболу. 
       Управління у справах культури, 
       спорту, сім’ї та молоді, 
       федерації з видів спорту 
       2012-2015 рр. 
 3.2.5. Організувати регулярні змагання серед ветеранів. 
       Управління у справах культури, 
       спорту, сім’ї та молоді, 
       федерації з видів спорту, 
       міська асоціація ветеранів спорту 
       2012-2015 рр. 
 3.2.6. 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 
       2012-2015 рр. 
 3.2.7. 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 
       2012-2015 рр. 
 

3.3. Матеріально-технічна база і кадрове забезпечення 
 3.3.1. Забезпечити взаємодію органів влади, федерацій з видів спорту та 
інших зацікавлених структур у створенні і реалізації проектів реконструкції 
футбольних полів та спортивних залів, особливо тих, які належать учбовим 
закладам. 
       Управління освіти, управління у  

справах культури, спорту, сім’ї та  
молоді, федерації з видів спорту 

       2012-2015 рр. 



 3.3.2. Продовжити роботу по впорядкуванню спортивних майданчиків за 
місцем проживання. 
       Управління житлово-комунального  
       господарства, 
       управління у справах культури, 
       спорту, сім’ї та молоді 
       2012-2015 рр. 
 3.3.3. 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 
       2012-2015 рр. 

ІУ. Фінансове забезпечення реалізації Програми 
 
 Фінансування виконання заходів Програми здійснюватиметься в межах 
фактичних коштів, які передбачені в бюджеті міста для управління у справах 
культури, спорту, сім’ї та молоді. 
 Для виконання Програми необхідно на рік 25 000 гривень, з яких:  

- 15 000 грн. – для участі у чемпіонатах України, Європи та Світу; 
- 5 000 грн. – для проведення чемпіонатів міста; 
- 5 000 грн. – для проведення турнірів до державних свят. 
Фінансування розвитку шахів, тенісу, фехтування, кікбоксінгу та хокею –  

за рахунок інших джерел. 

У. Організація та контроль за виконанням Програми 
 
 Організація та контроль за виконанням Програми здійснюється   
управлінням у справах культури, спорту, сім’ї та молоді. 
 
 
 
Секретар ради                  В.Щадей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         Додаток 2 
до рішення ХІ сесії 
міської ради УІ скликання 
від 09.12. 2011 р. № 311 

 
ПОТРЕБА 

в коштах для реалізації заходів,  
передбачених Програмою на 2012-2015 роки 

 
№ 
пп 

КЕКВ Зміст 2012 
(тис.грн.)

2013 
(тис.грн.) 

2014 
(тис.грн.) 

2015 
(тис.грн.) 

Всього 
по видах 

1. 1172 Окремі заходи 
розвитку по 
реалізації 
державних 

(регіональних) 
програм не 
віднесені до 

заходів розвитку: 
1. Футбол. 
2. Волейбол. 
3. Баскетбол 
4. Боротьба 
дзюдо. 
5. Бокс. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5,00 
5,00 
5,00 
5,00 

 
5,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

5,00 
5,00 
5,00 
5,00 

 
5,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

5,00 
5,00 
5,00 
5,00 

 
5,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

5,00 
5,00 
5,00 
5,00 

 
5,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

20,00 
20,00 
20,00 
20,00 

 
20,00 

  Разом: 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00 
 
 
 
Секретар ради                  В.Щадей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           Додаток 3 
до рішення ХІ сесії 
міської ради УІ скликання 
від 09.12. 2011 р. № 311 

 
С К Л А Д 

 
координаційної ради з питань реалізації 

Програми розвитку футболу, волейболу, баскетболу, боротьби дзюдо, боксу, 
 шахів, тенісу, фехтування, кікбоксінгу та хокею  

в м. Ужгороді на 2012-2015 роки 
 
Фленько Володимир     - заступник міського голови, голова ради 
Юрійович 
Салай Анатолій              - начальник управління у справах культури, спорту, 
Юрійович                          сім’ї та молоді, заступник голови ради 
Молнар Степан              - начальник відділу фізичної культури та спорту, 
Стефанович                       секретар ради 
 

Члени ради : 
 

Аділов Омелян               - директор КП "Стадіон “Авангард” 
Миколайович 
Варга Олена                    - методист ОДЮСШ 
Адальбертівна 
Дьордь Вадим                 - директор СДЮШОР з футболу 
Іванович 
Іванко Василь                  - заступник директора ОДЮСШ 
Володимирович 
Качур Віктор                    - голова федерації футболу міста 
Миколайович 
Звурський Володимир     - головний спеціаліст відділу фізичної культури та 
Ілліч                                     спорту 
Зубковський Олександр  - старший тренер ОДЮСШ 
Юрійович 
Калінін Віктор                   - старший тренер відділення боротьби дзюдо 
Володимирович                   ДЮСШ № 1 м. Ужгород 
Капустей Володимир        - тренер відділення боротьби дзюдо ДЮСШ № 1 
Васильович                           м. Ужгород 
Комарницький Мар’ян      - начальник управління освіти 
Нестерович 
Коломоєць Анатолій          - директор ДЮСШ № 1 м. Ужгород 
Іванович 
Митровський Михайло      -  член виконкому федерації футболу міста  
Іванович 
Негер Степан                       - заступник начальника управління з фізичного 
Степанович                             виховання і спорту МОН України (за згодою) 



Цимбалош Василь               - адміністратор ВП УФСК "Локомотив" (за згодою) 
Михайлович 
Шерегій Андрій                   - тренер відділення боротьби дзюдо ДЮСШ № 1 
Андрійович                             м. Ужгород 
Юрош Роберт                       - головний тренер Ужгородської федерації боксу 
Владиславович 
Яблонський Олександр       - тренер Ужгородської федерації боксу 
Олександрович 
 
 
 
Секретар ради                                                                                                 В.Щадей 
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