
 
 
 

 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

_  ХІ___ сесія   __VІ__ скликання 
( 1 – е  пленарне засідання)  

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
від 09 грудня 2011 р. №   312                                                        м. Ужгород 
 
 
Про міську Програму розвитку  
фізичної культури і спорту 
на 2012-2016 роки 
 
 Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Закону України “Про фізичну культуру і спорт”, 
Указу Президента України від 23 червня 2009 року № 478/2009 “Про деякі 
заходи щодо вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у 
навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні”, 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 828-р 
“Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми 
розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки” 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 
 1. Затвердити міську Програму розвитку фізичної культури і спорту на 
2012-2016 роки згідно з додатком 1. 
 2. Затвердити розрахунок потреби коштів для реалізації Програми згідно 
з додатком 2. 

3. Створити Координаційну раду із забезпечення моніторингу і оцінки 
ходу виконання міської Програми розвитку фізичної культури і спорту на 
2012-2016 роки  у складі згідно з додатком 3. 

4. Затвердити Положення про Координаційну раду із забезпечення 
моніторингу і оцінки ходу виконання міської Програми розвитку фізичної 
культури і спорту на 2012-2016 роки  згідно з додатком 4. 

5. Фінансовому управлінню (Король С.І.) забезпечити фінансування 
Програми в межах коштів, передбачених бюджетом міста. 
 6. Головним розпорядником Програми визначити управління у справах 
культури, спорту, сім’ї та молоді (Салай А.Ю.). 



 7. Виконавцем Програми визначити управління у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді (Салай А.Ю.). 
 8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Фленька В.Ю. 
 
Міський голова                                                                          В.В.Погорелов 

       



Додаток 1 
до рішення ХІ сесії 
міської ради УІ скликання 
від 09.12. 2011 р. № 312 

 
 

МІСЬКА ПРОГРАМА 
розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки  

 
1. Загальні положення 

  
Програма розроблена на підставі п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Закону України “Про 
фізичну культуру і спорт”, на виконання Указу Президента України від 2 
серпня 2006 року № 667/2006 “Про національний план дій щодо реалізації 
державної політики у сфері фізичної культури і спорту”, розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 828-р “Про схвалення 
Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку 
фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки”, Положення про відділ 
фізичної культури та спорту. 

 
2. Актуальність проблем, 

на вирішення яких спрямовані заходи Програми 
 
Останнім часом, нажаль, стан фізичної активності і способу життя  

середньостатистичного ужгородця, особливо дітей та молоді, а також  
загальний стан сфери фізичної культури і спорту, без перебільшення можна 
визначати як загрозливі, що характеризуються певними чинниками, 
основними серед яких є:  

відсутність сформованих сталих традицій та мотивацій щодо фізичного 
виховання і масового спорту, як важливого чинника фізичного та соціального 
благополуччя, поліпшення стану здоров’я, ведення здорового способу життя і 
подовження його тривалості;  

погіршення стану здоров’я населення з різко прогресуючими 
хронічними хворобами серця, гіпертонією, неврозом, артритом, ожирінням 
тощо, що призводить до зменшення кількості осіб, які можуть бути залучені 
до спорту вищих досягнень, зокрема спроможних тренуватися, витримуючи 
значні фізичні навантаження, та досягати високих спортивних результатів;  

 у порівнянні з минулими роками кількість осіб, що віднесені за станом 
здоров’я до спеціальної медичної групи, значно збільшилася, що спричинило 
зменшення кількості залучених дітей і молоді до занять в дитячо-юнацьких 
спортивних школах;  

неналежний рівень налагодженості та скоординованості в роботі між 
суб’єктами фізичної культури і спорту на етапах спортивного удосконалення 
спортсменів;  



невідповідність вимогам сучасності та значне відставання від світових 
стандартів ресурсного забезпечення сфери фізичної культури і спорту, а саме 
організаційного, кадрового, науково-методичного, фінансового, матеріально-
технічного, інформаційного;  

за останній час зменшилася кількість інструкторів-методистів з 
фізичної культури. 

Закарпаття, як найзахідінший регіон України не може не привернути до 
себе уваги міжнародної спортивної спільноти завдяки проведенню фінальної 
частини чемпіонату Європи з футболу у 2012 році, чемпіонату світу серед 
юніорів з фехтування у 2012 році, юніорського чемпіонату світу з легкої 
атлетики у 2013 році, а також заявою щодо участі у конкурсі на проведення 
зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2022 року, що зобов’язує 
підвищувати рівень розвитку фізичної культури і спорту до міжнародних 
стандартів.  

Основні причини виникнення проблем, пов’язаних із кризовою 
ситуацією у сфері фізичної культури і спорту, характеризуються:  

низька відповідальність за дотримання вимог законодавчих та 
нормативно-правових актів щодо організації фізичного виховання суб’єктами 
різних галузей – виробничої, освтньої, комунально-господарчої тощо;  

 обмежена рухова активність, нераціональне та незбалансоване 
харчування, фактори асоціальної поведінки у суспільстві;  

невідповідність потребам населення послуг, що надаються засобами 
фізичної культури і спорту за місцем проживання, роботи громадян та в 
місцях масового відпочинку населення, населення з інвалідністю;  

неналежний рівень ресурсного забезпечення дитячо-юнацького та 
резервного спорту;  

відсутність розвинутої спортивної інфраструктури, здатної 
задовольнити потреби населення у щоденній руховій активності відповідно до 
фізіологічних потреб, у тому числі осіб з обмеженими фізичними 
можливостями;  

невідповідність спортивних баз та олімпійської підготовки 
міжнародним стандартам якості;  

низький рівень пропаганди в засобах масової інформації та просвіти 
населення щодо усвідомлення цінності здоров’я, відповідального ставлення 
батьків до виховання своїх дітей та не сформовано ефективну систему 
стимулювання населення до збереження свого здоров’я;  

 невисока престижність професій у сфері фізичної культури і спорту, 
низький рівень матеріального заохочення працівників бюджетного сектору 
цієї сфери;  

невідповідність системи впровадження результатів фундаментальних 
та прикладних досліджень у практику фізкультурно-спортивної діяльності 
сучасним вимогам;  

недостатній рівень медичного забезпечення осіб, що займаються 
фізичною культурою і спортом. 
 
 



3. Основні завдання і мета Програми 
  
Основними завданнями Програми є вдосконалення необхідних умов 

для подальшого розвитку фізичної культури і спорту в місті з метою: 
зміцнення здоров’я населення, підвищення продуктивності навчання і 

праці засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту; 
створення умов для розвитку регулярної рухової активності  

різних верств  населення  для  зміцнення  здоров'я , сприяння підвищенню 
фізичної підготовки населення всіх вікових категорій, організації 
змістовного дозвілля, профілактики правопорушень, шкідливих звичок 
тощо; 

розвитку різних видів спорту, вдосконалення системи підготовки 
спортивного резерву, збірних команд міста та кандидатів до обласних та 
національних збірних команд; забезпечення пріоритетного розвитку 
традиційних для міста видів спорту; 

збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, вдосконалення 
всіх напрямів забезпечення фізкультурно-спортивної діяльності; 

сприяння соціально-економічному розвитку, утвердженню авторитету 
міста в області, Україні та за її межами. 
 

4. Головні напрями реалізації Програми 
 
Головними напрямами реалізації Програми є:  
фізичне виховання та проведення фізкультурно-оздоровчої і 

спортивно-масової роботи в навчально-виховній сфері; 
масовий спорт за місцем проживання та в місцях відпочинку 

громадян; 
фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність у виробничій сфері;  
реабілітаційна, фізкультурно-оздоровча та спортивна робота серед 

інвалідів; 
розвиток олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та 

неолімпійських видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, 
резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та спорту 
ветеранів; 

поліпшення нормативно-правового, організаційного, кадрового, 
матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, 
інформаційного забезпечення; 

здійснення міжнародних зв’язків; 
відновлення існуючих та створення нових об’єктів фізкультурно-

спортивної матеріально-технічної та тренувальної бази в міссті, забезпечення 
розвитку її інфраструктурної будови; 

будівництво сучасних спортивних споруд, що відповідатимуть 
вимогам міжнародних стандартів.  

 
 

5. Фінансове забезпечення виконання Програми 



 
Фінансування заходів Програми проводитиметься у межах коштів, що 

передбачатимуться у міському бюджеті на заходи та програми розвитку 
фізичної культури і спорту, а також із залученням інших джерел. 

Обсяги бюджетних асигнувань будуть визначатися, виходячи з 
необхідності забезпечення виконання конкретних заходів Програми, 
орієнтовних витрат для їх реалізації, обрахованих на підставі встановлених 
норм та нормативів, прогнозних цін і тарифів з урахуванням індексу росту 
споживчих цін тощо, а також із врахуванням можливостей дохідної частини 
міського бюджету та спрямування на вказані цілі коштів із позабюджетних 
джерел. 

Загальний обсяг фінансування Програми складає 14 050,0 тис. грн.  

Фінансування Програми за роками складає: 
 

Фінансування 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік

Міський бюджет      

Інші джерела 2 030,0 3 730,0 4 330,0 1 980,0 1 980,0 

Усього 2 030,0 3 730,0 4 330,0 1 980,0 1 980,0 

 
6. Очікувані результати реалізації Програми 

 
Виконання Програми дасть можливість: 
збільшити чисельність населення, залученого до фізкультурно-

оздоровчої та спортивно-масової діяльності; зменшити середню кількість 
днів тимчасової непрацездатності населення через хворобу; 

поліпшити стан фізичної культури та фізичного виховання в закладах 
освіти; 

поліпшити рівень фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової 
роботи у соціально-побутовій сфері, серед ветеранів, інвалідів;  

підвищити рівень та якість забезпечення населення спортивними 
спорудами; 

збільшити охоплення школярів заняттями у спортивних школах, 
удосконалити підготовку спортивного резерву та спортсменів вищих 
розрядів, поліпшити результати виступів членів збірних команд міста в 
обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях; 

удосконалити систему підготовки та підвищення кваліфікації 
фахівців, їх працевлаштування, стан ліцензування фізкультурно-спортивної 
діяльності; 

збільшити фінансування галузі з міського бюджету, а також з 
розрахунку на одну особу. 

 
7. Управління реалізацією Програми 



 
Безпосередня організація і контроль за виконанням Програми 

покладаються на управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді 
Ужгородської міської ради. 

Управління, відомства, організації, установи, які забезпечують 
виконання Програми, щороку до 1 грудня подають управлінню у справах 
культури, спорту, сім’ї та молоді відповідну інформацію про хід реалізації 
Програми для наступного узагальнення і подання в управління у справах 
молоді та спорту обласної державної адміністрації. 

З метою забезпечення моніторингу і оцінки стану виконання 
Програми утворюється координаційна рада з числа представників місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських 
організацій фізкультурно-спортивної спрямованості тощо. 

Головою координаційної ради є заступник міського голови, який 
затверджує Положення про раду, її регламент та склад. 

Коригування Програми здійснюється міською радою за поданням 
управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді, яке готується 
відділом фізичної культури та спорту. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   Додаток 3 
до рішення ХІ сесії 
міської ради УІ скликання 



від 09.12. 2011 р. № 312 
 

С К Л А Д 
 

Координаційної ради із забезпечення моніторингу 
і оцінки ходу виконання міської програми розвитку  

фізичної культури і спорту на 2012-2016 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 
Білик Людмила              - вчитель фізичного виховання гімназії, голова 
Василівна                          методоб’єднання вчителів фізичної культури 
                                           загальноосвітніх навчальних закладів 
Головей Василь             - керівник фізичного виховання Ужгородського 
Григорович                       комерційного технікуму, голова методоб’єднання 
                                           викладачів фізичного виховання ВУЗ І-ІІ рівнів  
                                           акредитації 
Дьордь Вадим                 - директор СДЮШОР з футболу 
Іванович 
Іванко Василь                  - заступник директора ЗОДЮСШ 
Володимирович 
Качур Віктор                    - голова федерації футболу міста 
Миколайович 
Ковач Іван                        - начальник відділу охорони здоров’я 
Іванович 
Король Світлана              - начальник фінансового управління 
Ігнатівна 
Звурський Володимир    - головний спеціаліст відділу фізичної культури та 
Ілліч                                    спорту 
Калінін Віктор                  - старший тренер відділення боротьби дзюдо 
Володимирович                   ДЮСШ № 1 м. Ужгород 
Комарницький Мар’ян     - начальник управління освіти 
Нестерович 
 
Коломоєць Анатолій         - директор ДЮСШ № 1 м. Ужгород 
Іванович 



Крайниківський Іван        - начальник головного управління міського  
Васильович                          господарства 
Негер Степан                     - заступник начальника управління з фізичного 
Степанович                           виховання і спорту МОН України (за згодою) 
Рояк Лариса                       - голова асоціації ветеранів спорту м. Ужгород 
Іванівна  
Шеба Олександр               - начальник управління архітектури і містобудування 
Васильович                                 
Шпонтак Сергій               - директор Ужгородського міського центру фізичного 
Юрійович                            здоров’я населення "Спорт для всіх" 
 
 
 
Секретар ради                                                                                    В.Щадей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Додаток 4 

        до рішення ХІ сесії 
        міської ради УІ скликання 



        від 09.12. 2011 р. № 312 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
 

про Координаційну раду із забезпечення моніторингу і оцінки ходу 
виконання міської Програми розвитку фізичної культури і спорту 

на 2012-2016 роки 
 

1.  Координаційна рада із забезпечення моніторингу і оцінки ходу 
виконання міської Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-
2016 роки (далі – Координаційна рада) є консультативно - дорадчим органом 
при Ужгородській міській раді і утворюється відповідним рішенням міської 
ради. 

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією та 
Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 
наказами центрального органу виконавчої влади з питань фізичної культури і 
спорту, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови 
облдержадміністрації, рішеннями міської ради, розпорядженнями міського 
голови, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням. 

3. Основними завданнями Координаційної ради є: 
- забезпечення моніторингу і оцінки ходу виконання міської Програми 
розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки; 
- участь у підготовці пропозицій до проектів законів, проектів розпоряджень і 
доручень, інших нормативно-правових актів стосовно проблемних питань 
галузі фізичної культури і спорту; 
- сприяння розвитку фізичної культури і спорту, активізації роботи з 
пропаганди та формування здорового способу життя. 

4. Координаційна рада має право: 
- утворювати, у разі потреби, тимчасові робочі та експертні групи, залучати  в 
установленому порядку до виконання окремих робіт і завдань, участі у 
вивченні окремих питань фахівців, працівників місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ і об’єднань 
громадян; 
 -  одержувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ і організацій інформацію, документи та матеріали, 
необхідні для виконання покладених на неї завдань. 

5. Координаційна рада утворюється у складі голови, заступника голови, 
секретаря та членів ради. 

Координаційну раду очолює заступник міського голови. 
Персональний склад Координаційної ради затверджує сесія міської ради. 
6. Організаційною формою роботи Координаційної ради є засідання, які 

проводяться за потребою, але не рідше одного разу на квартал. 
Засідання Координаційної ради скликає і веде голова Координаційної 

ради або, за дорученням голови, його заступник. 
Засідання Координаційної ради вважається правомочним, якщо на ньому 

присутні більш ніж половина членів ради. 



7. Рішення Координаційної ради приймаються шляхом голосування. 
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість 

присутніх на засіданні членів ради. 
У разі рівного розподілу голосів голос голови Координаційної ради є 

вирішальним. 
8. Рішення Координаційної ради оформляється протоколом, який 

підписує голова Координаційної ради. 
9.  Рішення та рекомендації Координаційної ради є обов’язковими для 

розгляду місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.     
    
 
 
Секретар ради                                                                                      В.Щадей 
  



8. Заходи щодо реалізації Програми у сферах галузі 
Обсяги фінансування (тис. гри) за роками 

2012 2013 2014 2015 2016 
№ 
п/п 
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1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11   12 13 14 15 
1 . Фізичне виховання і проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи 

 в навчально-виховній сфері 
1 Забезпечити здійснення 

практичних заходів щодо 
введення третього на 
тиждень уроку фізичної 
культури у загальноосвітніх 
навчальних закладах та 
чотирьох годин з фізичного 
виховання у вищих 
навчальних закладах всіх 
рівнів акредитації  

Управління освіти  2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі освіти та 
вищих навчальних закладах всіх рівнів акредитації 

2 Створити належні умови 
для забезпечення фізичного 
виховання і масового спорту 
в закладах освіти в обсязі не 
менше 5-6 годин рухової 
активності на тиждень 

Управління освіти, 
відділ фізичної 
культури та  спорту  

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузей освіти, 
фізичної культури та спорту 

3 Забезпечити запровадження 
у навчальних закладах 
системи контролю за станом 
фізичного розвитку та 

Управління освіти, 
інші органи, у сфері 
управління яких 
перебувають 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі освіти та 
вищих навчальних закладах всіх рівнів акредитації 



здоров'я вихованців, учнів 
та студентів,  узагальнювати 
та аналізувати їх підсумки 

навчальні заклади  

4 Забезпечити проведення 
державної підсумкової 
атестації у 9, 11 класах 
загальноосвітніх навчальних 
закладів з предмету 
"Фізичне виховання" за 
вибором, узагальнення й 
аналіз її результатів  

Управління освіти   2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі освіти 
 

5 Сприяти  створенню на базі 
загальноосвітніх навчальних 
закладів фізкультурно-
оздоровчих та спортивних 
клубів, спеціалізованих 
спортивних класів, груп 

Управління освіти,  
відділ фізичної 
культури та спорту 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі освіти 
 

6 
 
  

Надавати підтримку 
учнівським і студентським 
спілкам фізкультурно-
спортивної спрямованості 
для здійснення заходів з 
розвитку фізичної культури 
та спорту в навчальних 
закладах  

Управління освіти,  
відділ фізичної 
культури та спорту 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі освіти 
 

7 Забезпечувати проведення 
впродовж навчального року  
шкільних та міжшкільних 
спортивних ігор школярів 
(спартакіад), системи 
багатоступеневих 

Управління освіти,  
відділ фізичної 
культури та спорту 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузей освіти, 
фізичної культури та спорту 



спортивно-масових заходів, 
сприяти розвитку 
олімпійського руху в місті  

8 Залучати до посильних 
занять фізичною культурою 
і спортом на пільгових 
умовах дітей-сиріт, дітей-
інвалідів, дітей із 
малозабезпечених і 
багатодітних сімей, а також 
дітей, віднесених за станом 
здоров’я до спеціальних 
медичних груп. 
Тарифікувати додаткові 
уроки за спеціальною 
програмою для дітей 
спецмедгруп  

Управління освіти,  
відділ фізичної 
культури та спорту 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузей освіти, 
фізичної культури та спорту 

9 Забезпечити систематичне 
проведення фізкультурно-
патріотичного комплексу 
школярів "Козацький гарт"  

Управління освіти, 
відділ фізичної 
культури та спорту, 
УМЦФЗН "Спорт 
для всіх" 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі освіти, 
фізичної культури та спорту 

10 Забезпечити проведення 
щорічних шкільних 
(вересень) та міських 
(жовтень) фізкультурно-
оздоровчих патріотичних 
фестивалів школярів 
"Нащадки козацької слави" 

Управління освіти 2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі освіти 



11 Здійснити поетапні заходи 
щодо забезпеченості 
загальноосвітніх шкіл міста 
спортивними залами не 
менше 60 відсотків  

Управління освіти 2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі освіти 

12 Проводити постійну 
співпрацю дошкільних та 
загальноосвітніх закладів з 
дитячо-юнацькими 
спортивними школами 

Управління освіти 2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі освіти 

Відновлювати пракитку 
роботи спортивних секцій для
дітей та молоді на базі 
навчально-тренувальних 
потужностей загально-
освітніх, професійно-освітніх 
та вищих учбових закладів, 
шляхом залучення федерацій 
з виду спорту та їх осередків 
на паритетних засадах.  

Управління освіти,  
керівники відповідних
освітних закладів, 
спортивні федерації 

2012-
2016 

За рахунок залучених коштів 

14 Забезпечити навчальні 
заклади кваліфікованими 
кадрами з фізичної культури 
через державне замовлення, 
їх перепідготовку і 
атестацію згідно з чинним 
законодавством 

Управління освіти 2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі освіти 

15 Проводити систематичну 
роботу серед учнів старших 
класів з метою відбору на 
навчання у вищих 

Управління освіти 2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі освіти 



навчальних закладах 
фізкультурно-спортивного 
напрямку 

 2. Масовий спорт за місцем проживання та у місцях відпочинку громадян 
16 Сприяти функціонуванню 

Ужгородського міського 
центру фізичного здоров'я 
населення "Спорт для всіх" 

Відділ фізичної 
культури та спорту 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі фізичної культури і спорту 

17 Здійснити поетапні заходи 
щодо приведення 
фінансування та штатного 
розпису УМЦФЗН "Спорт для
всіх" до нормативних вимог 

Відділ фізичної 
культури та спорту 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі фізичної культури і спорту 

18 Здійснювати моніторинг 
рівня охоплення населення 
масовим спортом та 
оздоровчою роботою, 
вносити за необхідності 
пропозиції щодо 
вдосконалення статистичної 
звітності з фізичної 
культури  

Відділ фізичної 
культури та спорту, 
УМЦФЗН "Спорт 
для всіх"  

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі фізичної культури і спорту 

19  Забезпечити впровадження 
критеріїв оцінки 
ефективності роботи 
місцевих органів виконавчої 
влади та місцевого 
самоврядуванні з розвитку 
спорту для всіх за місцем 
проживання та у місцях 
масового відпочинку 

Відділ фізичної 
культури та спорту, 
УМЦФЗН "Спорт 
для всіх"  

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі фізичної культури і спорту 



населення. За підсумками 
відповідних рейтингових 
оцінок щорічно проводити 
відзначення кращих 
організацій за місцем 
проживання  

20  Забезпечити впровадження 
систематичних заходів щодо 
організації активного 
сімейного дозвілля  
 
 
 
 

Відділ фізичної 
культури та спорту, 
УМЦФЗН "Спорт 
для всіх"  

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі фізичної культури і спорту 

21  Здійснити необхідні заходи 
щодо забезпечення умов для 
організації навчання 
плаванню у місцях масового 
відпочинку населення та в 
оздоровчих і спортивних 
таборах  

Управління освіти,  
відділ фізичної 
культури та спорту, 
УМЦФЗН "Спорт 
для всіх" 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузей освіти, 
фізичної культури та спорту 

22  Сприяти створенню із 
залученням інвесторів 
мережі сучасних центрів та 
клубів фізкультурно-
спортивної спрямованості 
різних організаційно-
правових форм за місцем 
проживання та у місцях 
масового відпочинку 
населення  

Відділ фізичної 
культури та спорту, 
УМЦФЗН "Спорт 
для всіх"  

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі фізичної культури і спорту 
та за рахунок залучених коштів 



23  Створити умови для 
підвищення фізичної 
підготовленості призовної 
молоді для проходження 
служби у Збройних силах 
України, інших військових 
формуваннях, проводити 
міські спартакіади 
допризовної молоді та брати 
участь в обласних та 
всеукраїнських змаганнях  

Відділ фізичної 
культури та спорту, 
управління освіти,  
міськвійськомат 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань відповідних галузей 
 

24 Надавати практичну 
допомогу керівникам 
підприємств, установ та 
організацій незалежно від 
форм власності у створенні 
умов для відпочинку і 
відновлення здоров'я 
працюючих, проведенні 
реабілітаційних та  
професійно-прикладних  
занять у режимі робочого 
дня, фізкультурно-
оздоровчих і спортивних 
занять, у тому числі з 
туризму 

Відділи фізичної 
культури та спорту і 
охорони здоров'я, 
профспілкові 
організації 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань відповідних галузей 



25 Включати питання  
оздоровлення працівників та 
членів їх сімей засобами 
фізичної культури, спорту і  
туризму до планів 
соціально-економічного 
розвитку, цільових, 
комплексних програм. 
Рекомендувати  
трудовим колективам 
включати такі питання до 
колективних договорів 

Відділ фізичної 
культури та спорту, 
профспілкові  
організації,  
фізкультурно-
спортивні 
товариства і  
відомства  

2012-
2016 

  
  
  
  У межах планових асигнувань галузі фізичної культури і спорту та

за рахунок залучених коштів 

26 Забезпечити подальше  
охоплення працівників 
різних галузей масовим 
спортом шляхом 
проведення міських 
галузевих спартакіад 

Галузеві органи  
управління і відділ 
фізичної культури 
та спорту,  
фізкультурно- 
спортивні  
товариства і  
відомства за  
погодженням з  
профспілковими  
органами 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі фізичної культури і спорту 
та за рахунок залучених коштів 



27 Створювати та 
розширювати  
за рахунок    кооперованих  
коштів на спортивних  
спорудах, за місцем  
проживання населення 
мережу груп фізкультурно-
оздоровчої спрямованості 
для різних вікових груп  

Відділ фізичної 
культури та спорту, 
УМЦФЗН "Спорт 
для всіх", 
фізкультурно-  
спортивні  
товариства 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі фізичної культури і спорту 
та за рахунок залучених коштів 

28 Здійснювати заходи щодо  
залучення волонтерів у 
сфері фізичної культури і 
спорту 

Відділ фізичної 
культури та спорту, 
УМЦФЗН "Спорт 
для всіх" 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі фізичної культури і спорту 
та за рахунок залучених коштів 

29 Створювати на спортивних 
спорудах реабілітаційно-  
відновлювальні центри,  
тренажерні зали,  
консультативні пункти з  
питань фізкультурно-  
оздоровчої роботи  
  

Керівництво 
спортивних  
споруд (за 
належністю),  
відділ фізичної 
культури та спорту, 
УМЦФЗН "Спорт 
для всіх" 

2012-
2016 

  
  
  
  

За рахунок коштів на утримання спортивних споруд 
  
  
  
  
  



30 Забезпечувати надання  
фізкультурно-спортивних  
послуг на пільгових умовах, 
відвідування спортивно-
видовищних заходів 
інвалідами, пенсіонерами, 
дітьми із малозабезпечених 
сімей, вихованцям дитячих  
будинків, шкіл-інтернатів,  
дошкільних виховних   
закладів, учням, дітьми-
сиротами 

Управління освіти,  
відділ фізичної 
культури та спорту 

2012-
2016 

  

Згідно з рішеннями органів місцевого самоврядування та установ, 
закладів 

  

3. Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність у виробничій сфері 
31  Розповсюдити методичні 

рекомендації щодо 
створення суб'єктами 
господарювання спортивних 
клубів у виробничій сфері та 
їх діяльності 

Відділ фізичної 
культури та спорту 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі фізичної культури і спорту 

32  Здійснювати заходи щодо 
запровадження ефективних 
форм фізичної культури у 
режимі робочого дня, 
активного відпочинку та 
після трудового дня, 
відновлення, 
профілактичних занять 
фізкультурно-спортивної 
спрямованості  

Відділ фізичної 
культури та спорту, 
фізкультурно-  
спортивні  
товариства 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі фізичної культури і спорту 

33  Сприяти введенню до 
штатних розписів суб'єктів 

Відділ фізичної 
культури та спорту,  

2012-
2016 

За рахунок коштів суб'єктів господарювання 



господарювання усіх форм 
власності посади 
інструктора з фізичної 
культури  

фізкультурно-  
спортивні  
товариства 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі фізичної культури і спорту 
та за рахунок залучених коштів 

і
і

34  Запровадити розроблені 
Міністерством України у 
справах сім’ї, молоді та 
спорту критерії оцінки 
ефективності розвитку 
фізичної культури та 
масового спорту у 
виробничій сфері та 
проводити щорічно 
визначення кращих 
підприємств, організацій, 
установ усіх форм власності  

Відділ фізичної 
культури та спорту, 
фізкультурно-  
спортивні  
товариства 

  

 
 
 
 

35  Забезпечити щорічне 
проведення міських 
міжгалузевих та галузевих 
спартакіад та інших масових 
спортивних змагань  

Відділ фізичної 
культури та спорту, 
фізкультурно-  
спортивні  
товариства 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі фізичної культури і спорту 
та за рахунок залучених коштів 

36  Надавати допомогу 
фізкультурно-спортивним 
товариствам "Україна" та 
"Спартак" у проведенні 
спортивно-масових заходів 
для розвитку фізичної 
культури та масового 
спорту у виробничій сфері  
 
 

Відділ фізичної 
культури та спорту 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі фізичної культури і спорту 
та за рахунок залучених коштів 



4. Реабілітаційна, фізкультурно-оздоровча та спортивна робота серед інвалідів 
37  Сприяти формуванню та 

діяльності мережі 
спортивних клубів різних 
організаційно-правових 
форм власності для 
інвалідів  

Відділ фізичної 
культури та спорту, 
обласний центр з 
фізичної культури і 
спорту інвалідів 
"Інваспорт"  

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі фізичної культури і спорту 
та за рахунок залучених коштів 

38  Сприяти наданню на 
пільгових умовах 
спортивних споруд 
незалежно від форм 
власності для 
фізкультурно-оздоровчої та 
реабілітаційної роботи се-
ред інвалідів, обладнанню 
цих споруд спеціальним 
інвентарем та забезпечити 
доступ до них осіб з 
обмеженими фізичними 
можливостями  

Відділ фізичної 
культури та спорту, 
обласний центр з 
фізичної культури і 
спорту інвалідів 
"Інваспорт"  

2012-
2016 

Згідно рішення сесії міської ради та в межах планових 
асигнувань галузі фізичної культури і спорту 

39  Забезпечити щорічну 
участь в обласній 
спартакіаді "Повір у себе" 
дітей-інвалідів міста 

Відділ фізичної 
культури та спорту, 
обласний центр з 
фізичної культури і 
спорту інвалідів 
"Інваспорт"  

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі фізичної культури і спорту 

40  Опрацювати питання та 
створити при можливості 
центр дефлімпійського 
спорту, а в подальшому 
дефлімпійського та 

Управління 
облдержадміністрації: 
освіти і науки, у 
справах молоді та 
спорту, 

2012-
2016 

За окремим кошторисом 



паралімпійського спорту з 
відповідними спорудами на 
базі Ужгородської 
спецшколи-інтернату для 
глухих дітей  

Ужгородський 
міськвиконком, 
обласний центр з 
фізичної культури і 
спорту інвалідів 
"Інваспорт"  

41  Дообладнати в м. Ужгороді 
стадіон "Спартак" та 
спорткомплекс "Юність" 
спеціальним обладнанням 
для проведення занять та 
змагань різного рівня серед 
спортсменів-інвалідів  

Ужгородський 
міськвиконком, 
обласне управління з 
фізвиховання та 
спорту МОН України 
(за згодою), обласний 
центр з фізичної 
культури і спорту 
інвалідів "Інваспорт" 

2012-
2016 

За рахунок залучених коштів 

42  Удосконалити систему 
медичного догляду та 
диспансерного обліку 
спортсменів-інвалідів. 
Створити кабінети 
лікувальної фізкультури і 
спортивної медицини 

Відділи фізичної 
культури та спорту і 
охорони здоров'я 
 
 
 
 
 

2012-
2016 

За рахунок залучених коштів 

5. Розвиток видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту,  
спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та спорту ветеранів 

43  Запроваджувати 
інноваційні форми 
співпраці дошкільних та 
загальноосвітніх навчаль-
них закладів з дитячо-
юнацькими спортивними 

Управління освіти,  
відділ фізичної 
культури та спорту, 
обласне управління з 
фізвиховання та 
спорту МОН України 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузей освіти,  
фізичної культури і спорту та за рахунок залучених коштів 



школами з метою навчання 
дітей основним елементам 
пріоритетних видів спорту 
та відбору найбільш 
обдарованих дітей  

(за згодою) 

44  Регулярно проводити 
спеціалізовані заходи за 
участю провідних 
спортсменів і тренерів для 
короткочасного навчання 
дітей основним елементам 
пріоритетних видів спорту  

Управління освіти,  
відділ фізичної 
культури та спорту, 
обласне управління з 
фізвиховання та 
спорту МОН України 
(за згодою) 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузей освіти,  
фізичної культури і спорту та за рахунок залучених коштів 

45  Реалізація заходів щодо 
відзначення спортсменів 
міста - переможців, 
призерів державних і 
міжнародних змагань, їх 
тренерів. Розробити 
відповідне положення  

Відділ фізичної 
культури та спорту 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі фізичної культури і спорту 
та за рахунок залучених коштів 

46 Здійснити заходи з 
реформування системи 
роботи дитячо- юнацьких 
спортивних шкіл у  
відповідності з новим 
Положенням про дитячо-
юнацьку спортивну школу 

Відділ фізичної 
культури та спорту 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі  
фізичної культури і спорту 



47 Організація та діяльність 
спеціалізованих класів з 
поглибленим вивченням 
фізичної культури та 
окремих видів спорту, в тому
числі харчування, 
екіпірування спортивною 
формою, придбання  
обладнання та 
спортінвентаря  

Управління освіти, 
відділ фізичної 
культури та спорту 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузей освіти,  
фізичної культури і спорту та за рахунок залучених коштів 

48 Удосконалювати 
навчально- спортивну 
роботу дитячо- юнацьких 
спортивних шкіл та 
систему переведення юних 
спортсменів на черговий 
етап багаторічної 
підготовки.  
Охопити заняттями в 
дитячо-юнацьких 
спортивних школах 15 
відсотків учнівської молоді 
міста 

Управління освіти,  
відділ фізичної 
культури та спорту 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі  
фізичної культури і спорту 

49 Сприяти відкриттю та  
діяльності дитячо-
юнацьких спортивних шкіл 

Управління освіти,  
відділ фізичної 
культури та спорту 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузей освіти,  
фізичної культури і спорту та за рахунок залучених коштів 



50 Забезпечити проведення на  
базі оздоровчих дитячих 
таборів спеціалізованих 
змін для учнів дитячо-
юнацькнх спортивних шкіл 
з метою продовження 
навчально-тренувальної 
роботи під час шкільних 
канікул 

Управління освіти,  
відділ фізичної 
культури та спорту 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузей освіти,  
фізичної культури і спорту  

та за рахунок залучених коштів 

51 Здійснювати контроль та  
моніторинг діяльності 
дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл та  
вживати заходи щодо  
підвищення її ефективності 

Відділ фізичної 
культури та спорту 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі  
фізичної культури і спорту 

52  Розробити положення про 
стипендії міської ради для 
талановитих 
перспективних спортсменів 
міста з врахуванням 
пропозицій федерацій з 
видів спорту  

Відділ фізичної 
культури та спорту 

2012 У межах планових асигнувань галузі  
фізичної культури і спорту 

53  Сприяти формуванню та 
діяльності системи 
спортивних клубів різних 
організаційно-правових 
форм, які входять до 
складу місцевих та 
регіональних осередків все-
українських громадських 
об'єднань з видів спорту  

Відділ фізичної 
культури та спорту 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі  
фізичної культури і спорту  

та за рахунок залучених коштів 



54  Здійснювати заходи щодо 
забезпечення спортсменам- 
членам національних 
збірних команд України та 
їх тренерам належних умов 
для підготовки до 
офіційних міжнародних 
змагань, Олімпійських, 
Параолімпійських, 
Дефлімпійських, Всесвітніх 
ігор та Універсіад  

Відділ фізичної 
культури та спорту 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі  
фізичної культури і спорту 

55  Забезпечувати проведення 
в повному обсязі заходів, 
передбачених Єдиним 
календарним планом 
міських спортивно-масових 
заходів, удосконалювати 
його відповідно до програм 
розвитку пріоритетних 
видів спорту  

Відділ фізичної 
культури та спорту, 
федерації з видів 
спорту, 
фізкультурно-
спортивні товариства 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі  
фізичної культури і спорту 

56 Розширити практику 
делегування повноважень 
громадським організаціям 
фізкультурно-спортивної 
спрямованості щодо 
розвитку спорту вищих 
досягнень 

Відділ фізичної 
культури та спорту 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі  
фізичної культури і спорту 

57  Забезпечувати участь 
збірних команд міста в 
чемпіонатах та першостях 
області, інших офіційних 

Відділ фізичної 
культури та спорту 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі  
фізичної культури і спорту 



змаганнях з визнаних в 
Україні видів спорту. 
Удосконалити систему 
комплектування та 
підготовки збірних команд 
міста з видів спорту, 
передбачивши їх належне 
забезпечення 

58 Сприяти розвитку 
олімпійського руху в місті 
та області, проведенню 
заходів, пов'язаних з 
міжнародними 
спортивними іграми 
школярів та серед дітей 
молодшого шкільного та 
дошкільного віку  

Управління освіти,  
відділ фізичної 
культури та спорту, 
обласне управління з 
фізвиховаиня та 
спорту МОН 
України, обласне від-
ділення НОК 
України  

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузей освіти,  
фізичної культури і спорту  

та за рахунок залучених коштів 

59  Щорічно проводити міські 
спартакіади ветеранів 
спорту та приймати участь 
в обласних зльотах 
ветеранів спорту  

Відділ фізичної 
культури та спорту 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі  
фізичної культури і спорту 

60  Сприяти підготовці та 
забезпечувати участь 
збірних команд міста у 
чемпіонатах області серед 
ветеранів спорту  

Відділ фізичної 
культури та спорту 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі  
фізичної культури і спорту 

61  Сприяти діяльності 
Асоціації ветеранів  спорту 
міста для розвитку спорту 
ветеранів  

Відділ фізичної 
культури та спорту 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі  
фізичної культури і спорту 



6. Напрями забезпеченим реалізації Програми 
Нормативно-правове та організаційне забезпечення 

62  Сприяти підвищенню ролі 
федерацій, асоціацій у 
розвитку видів спорту, їх 
юридичній легалізації та 
реєстрації  

Відділ фізичної 
культури та спорту 

2012-
2016 

  

63  Здійснювати та 
узагальнювати практику 
реалізації в місті 
законодавчих і 
нормативно-правових актів 
у сфері фізичної культури і 
спорту  

Відділ фізичної 
культури та спорту 

2012-
2016 

 

64  Вносити пропозиції в 
установленому порядку 
щодо розробки 
нормативно-правових 
актів, що потребують 
прийняття або 
удосконалення  

Відділ фізичної 
культури та спорту 

2012-
2016 

  

65  Опрацювати та внести 
відповідні пропозиції щодо 
удосконалення структури 
управління галуззю  

Відділ фізичної 
культури та спорту 

2012   

66  Сприяти впровадженню 
сучасних досягнень 
менеджменту в управління 
у сфері фізичної культури і 
спорту  

Відділ фізичної 
культури та спорту 

2012-
2016 

  

67  Забезпечувати здійснення Відділ фізичної 2012-   



ліцензування окремих 
видів фізкультурно-
оздоровчої та спортивної 
діяльності  

культури та спорту 2016 

68  Продовжити практику 
укладання угод з питань 
фізичної культури і спорту 
між органами виконавчої 
влади та громадськими 
організаціями 
фізкультурно-оздоровчої та 
спортивної спрямованості з 
питань їх участі у реалізації 
державної політики з 
фізичної культури і спорту 

Відділ фізичної 
культури та спорту 

2012-
2016 

  

Кадрове забезпечення 
69  Забезпечити реалізацію 

нормативів кадрового 
забезпечення з фізичної 
культури і спорту для 
формування державного 
замовлення на підготовку 
відповідних фахівців  

Відділ фізичної 
культури та спорту, 
управління освіти 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузей освіти та 
фізичної культури і спорту  

70  Здійснювати моніторинг 
кадрового забезпечення 
галузі та заходи щодо його 
поліпшення, залучаючи 
факультет УжНУ  

Відділ фізичної 
культури та спорту, 
управління освіти 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузей освіти та 
фізичної культури і спорту  

71  Забезпечити виконання 
загальнодержавної системи 
підвищення кваліфікації та 

Відділ фізичної 
культури та спорту, 
управління освіти 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузей освіти та 
фізичної культури і спорту  



перепідготовки 
фізкультурно-спортивних 
кадрів  

72  Здійснювати добір та 
направлення на навчання 
кандидатур у вищі 
фізкультурні навчальні 
заклади та вищу школу 
тренерів  

Відділ фізичної 
культури та спорту, 
управління освіти 

2012-
2016 

  

73  Забезпечувати в 
установленому порядку 
атестацію вчителів -
викладачів з фізичного 
виховання та тренерів-
викладачів з видів спорту  

Управління освіти,  
відділ фізичної 
культури та спорту 

2012-
2016 

 

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення 
74  За підсумками проведення 

інвентаризації наявних 
спортивних майданчиків за 
місцем проживання 
населення та у місцях 
масового відпочинку 
населення затвердити в 
установленому порядку та 
забезпечити реалізацію 
програми їх облаштування 
та утримання  

Відділ фізичної 
культури та спорту, 
відділ капітального 
будівництва, 
головне управління 
міського 
господарства 

2012- 
2016 

 
У межах планових асигнувань галузі  

фізичної культури і спорту та 
за рахунок залучених коштів 

75  Передбачити у проектах 
місцевих бюджетів 
будівництво (капітальний 
ремонт, реконструкцію) не 

Місцеві органи 
виконавчої влади  

2012-
2016 

У межах планових асигнувань 



менше одного спортивного 
залу на рік 

76  Сприяти залученню 
спонсорських коштів та 
інвестицій у розвиток 
фізичної культури і спорту. 
Розробити та внести 
пропозиції щодо 
перспективних 
інвестиційних проектів  

Відділ фізичної 
культури та спорту 

2012-
2016 

За рахунок залучених коштів 

77  Здійснювати заходи щодо 
розширення переліку та 
збільшення обсягів надання 
платних послуг 
бюджетними установами та 
закладами фізичної 
культури і спорту  

Відділ фізичної 
культури та спорту 

2012-
2016 

 

78 Забезпечити щорічне 
збільшення обсягів видатків 
на програми та заходи з 
фізичної культури і спорту з 
міського бюджету та 
здійснювати заходи щодо 
залучення в межах чинного 
законодавства інших коштів 
на вказану мету  

Відділ фізичної 
культури та спорту 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань та за рахунок залучених коштів 



79 Переглянути паспортизацію  
діючих спортивних споруд 
для визначення їх  
спортивного стану і  
оснащення згідно з  
нормативами проведення  
фізкультурно-оздоровчої  
роботи  

Відділ фізичної 
культури та спорту 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань 

80 При проектуванні й 
забудові міських населених 
пунктів, спорудженні 
промислових підприємств, 
навчальних закладів усіх 
типів передбачати 
проектування та 
будівництво різних типів 
спортивних споруд 
відповідно до діючого 
законодавства та не 
допускати в майбутньому 
фактів використання 
територій спортивних 
майданчиків, стадіонів, 
футбольних, волейбольних, 
гандбольних полів під 
будівництво підприємств 
торгівлі, громадського 
харчування, офісів  

Управління 
архітектури та 
міського  
господарства,  
відділи капітального 
будівництва і 
фізичної культури та 
спорту 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань 
відповідних галузей  та за рахунок залучених коштів 



81 Сприяти роботі клубів 
фізкультурно-спортивної 
спрямованості, в т.ч. 
команд майстрів з 
ігрових видів спорту.  

Відділ фізичної 
культури та спорту 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі  
фізичної культури і спорту та 
за рахунок залучених коштів 

82 Сприяти роботі громад-
ських організацій 
фізкультурно-спортивної 
спрямованості 

Відділ фізичної 
культури та спорту 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі  
фізичної культури і спорту та 
за рахунок залучених коштів 

83 Забезпечити виготовлення 
значків, посвідчень, 
сувенірної, нагородної, 
спортивної атрибутики та 
іншої акцидентної 
продукції 

Відділ фізичної 
культури та спорту 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі  
фізичної культури і спорту та 
за рахунок залучених коштів 

84 Розробити та виготовити 
пам'ятні відзнаки за 
особливі досягнення в 
галузі фізичної культури і 
спорту Закарпатської 
області 

Відділ фізичної 
культури та спорту 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі  
фізичної культури і спорту та 
за рахунок залучених коштів 

Науково-методичне та медичне забезпечення 
85  Видання книг, 

посібників, статистичних, 
інформаційних 
матеріалів, звітів, 
методичних розробок з 
питань фізичної культури 
і спорту  
 

Відділ фізичної 
культури та спорту 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі  
фізичної культури і спорту та 
за рахунок залучених коштів 

86  Запроваджувати  в  Відділ фізичної 2012-  



практику нові навчальні  
програми для дитячо-
юнацьких спортивних 
шкіл 

культури та спорту 2016 

87 Удосконалювати систему 
інформування населення 
через засоби масової 
інформації про 
позитивний вплив на 
людину оптимальної 
рухової активності, в 
тому числі шляхом 
проведення соціальної 
реклами масового спорту 

Відділ фізичної 
культури та спорту, 
УМЦФЗН "Спорт для 
всіх" 

2012-
2016 

За рахунок залучених коштів 

88  Забезпечувати 
висвітлення визначних 
спортивних подій, 
пропагувати розвиток 
фізкультурно-
спортивного руху та 
реабілітаційного руху 
серед інвалідів  

Відділ з фізичної 
культури та спорту 

2012-
2016 

За рахунок залучених коштів 

89 Проводити дослідження 
стану здоров'я та фізичного
розвитку жителів міста, а 
також розвитку фізичного 
виховання, фізичної 
культури і спорту, 
підготувати відповідні 
пропозиції та рекомендації 

Управління освіти, відділ
фізичної культури та 
спорту, охорони здоров'я,
обласне управління з 
фізвиховання та спорту 
МОНМС  України (за 
згодою), УжНУ 

2012-
2016 

За рахунок залучених коштів 

90 Проводити науково-           Управління освіти, відділ 2012- У межах планових асигнувань галузей освіти,  



практичні семінари,             
наради, конференції, 
тренінги, форуми, 
засідання за круглим 
столом, громадські  
обговорення, слухання з 
проблем фізичного 
виховання,  фізичної 
культури і спорту 

фізичної культури та 
спорту, охорони здоров'я,
обласне управління з 
фізвиховання та спорту 
МОНМС  України (за 
згодою), спортивні 
федерації та клуби 

2016 фізичної культури і спорту, охорони здоров’я та  
за рахунок залучених коштів 

91 Забезпечувати відрядження
представників міста для 
участі у науково-
практичних семінарах, 
конференціях, тренінгах, 
форумах, слухань з 
проблем фізичного 
виховання,  фізичної 
культури і спорту 
обласного та 
Всеукраїнського рівня.  

Управління освіти, відділ
фізичної культури та 
спорту, охорони здоров'я,
обласне управління з 
фізвиховання та спорту 
МОНМС  України (за 
згодою), спортивні 
федерації та клуби 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузей освіти,  
фізичної культури і спорту, охорони здоров’я та  

за рахунок залучених коштів 

  Здійснення міжнародних спортивних зв'язків 
92  Укладати в 

установленому порядку 
угоди з прикордонними 
містами зарубіжних 
країн, а також іншими 
зарубіжними містами з 
метою встановлення І 
зміцнення міжнародних 
контактів у питаннях 
фізичного виховання, 

Відділ фізичної 
культури та спорту 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі фізичної  
культури і спорту та за рахунок залучених коштів 



фізичної культури і 
спорту та інтеграції міста 
в міжнародне спортивне 
співтовариство, в першу 
чергу Карпатського 
Єврорегіону  

93  Сприяти здійсненню 
міжнародних спортивних 
зв'язків, проведенню 
змагань, турнірів, матчів 
на рівні місцевих 
організацій, колективів 
фізкультури, клубів, 
спортивних шкіл. 
Узагальнювати й 
поширювати набутий 
передовий досвід  

Відділ фізичної 
культури та спорту 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі фізичної  
культури і спорту та за рахунок залучених коштів 

94  Забезпечувати проведен-
ня на належному рівні 
традиційних в місті 
міжнародних змагань. 
При наявності необхід-
них умов започаткувати 
проведення нових 
міжнародних змагань, 
турнірів  

Відділ фізичної 
культури та спорту 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі фізичної  
культури і спорту та за рахунок залучених коштів 

95  Забезпечити участь 
спортсменів міста у 
міжнародних спортивних 
іграх школярів  

Відділ фізичної 
культури та спорту 

2012-
2016 

У межах планових асигнувань галузі фізичної  
культури і спорту та за рахунок залучених коштів 

7. Розвиток матеріально-технічної бази 



2012 2013 2014 2015 2016 Назва 
об'єкта 

 
 
 
 
 
 
 

Належність 
 
 

Перелік робіт 
 
 

О
рі
єн
то
вн
а 
ва
рт
іс
ть

  
 М
іс
це
ви
й 
бю

дж
ет

 
(п
от
ре
ба

) 
 

За
лу
че
ні

 к
ош

ти
  

М
іс
це
ви
й 
бю

дж
ет

 
(п
от
ре
ба

) 
 

За
лу
че
ні

 к
ош

ти
  

М
іс
це
ви
й 
бю

дж
ет

 
по
тр
еб
а)

  
( За
лу
че
ні

 к
ош

ти
  

М
іс
це
ви
й 
бю

дж
ет

 
по
тр
еб
а)

  
( За
лу
че
ні

 к
ош

ти
  

М
іс
це
ви
й 
бю

дж
ет

 
по
тр
еб
а)

  
( За

лу
че
ні

 к
ош

ти
 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Стадіон 

"Авангард"
Управління 
майном м. 
Ужгорода 

Капітальний ремонт та 
забезпечення необхідним 
інвентарем і обладнанням 
об'єкту олімпійської 
підготовки 

3200,0  500, 
0 

обл. 
бюд.

 600,
0 

обл. 
бюд.

 500,0
обл. 
бюд.

 800,0 
обл. 
бюд.

 800,0 
обл. 
бюд. 

Спортком-
плекс 
"Юність»" 

Управління з 
питань 
майна 
області  

Капітальний ремонт та 
забезпечення необхідним 
інвентарем і обладнанням
  

1500,0  300,0
обл.
бюд.

 400,
0 

обл.
бюд.

 400,0
обл.
бюд.

 200,0
обл.
бюд.

 200,0 
обл. 
бюд. 

Критий 
універсаль-
ний 
спортивний 
зал, 
адмінбуди-
нок ДЮСШ 
№ 1 
 

Відділ 
фізичної 
культури та 
спорту, 
ДЮСШ № 1 

Виготовлення проектно-
кошторисної 
документації, 
будівництво 

1500,0      
 

200,
0 

  100 
0,0 

 100,0  100,0 



Стадіон 
"Спартак" 

Управління з 
питань 
майна 
області  

Капітальний  
ремонт, забезпечення 
необхідним інвентарем і 
обладнанням 

1500,0
 

 300,0
обл.
бюд.

 

 700,
0 

обл.
бюд.

 

 500,0
обл.
бюд.

 

    

              
Стадіон 
"Автомобі-
ліст" 

Комунальна  Капітальний ремонт  240,0  10,0   10,0  10,0  10,0  10,0  
 

Універсаль-
ний 
спортивний 
зал  

Управління  
з питань  
майна  
області  

Виготовлення проектно-
кошторисної 
документації, будівництво

2000,0    100 
0,0 
обл.
бюд.

 1000,
0 

обл.
бюд.

    

Спортивні  
майданчики 
за місцем  
проживання 
  
 
 

Відділ 
фізичної 
культури та 
спорту, 
УМЦФЗН 
"Спорт для 
всіх" 

Будівництво  
  
  
  
  
 
 

4000,0 
  
  
  
  
 
 

 800,0  800,
0 

 800,0  800,0  800,0 

Штучний 
футбольний 
майданчик 

Комунальна  
 

Будівництво 600,0  120,0  120,
0 

 120,0  120,0  120,0 

Разом по розділу 7 : 14050,
0 

 2030,
0 

 373 
0,0 

 4330,
0 

 1980,
0 

 1980,
0 

Разом по Програмі: 14050,
0 

 2020,
0 

 373 
0,0 

 4330,
0 

 1980,
0 

 1980,
0 

 
 
 
Секретар ради           В.Щадей 



                              Додаток 2 
до рішення ХІ сесії 
міської ради УІ скликання 
від 09.12. 2011 р. № 312 

 
РОЗРАХУНОК 

потреби коштів для реалізації заходів,  
передбачених Програмою на 20012-2016 роки 

 
 

2012 2013 2014 2015 2016 № 
пп 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Капітальні видатки 14050,0  2030, 0  3730,0  4330,0  1980,0  1980,0 

                                      
Разом : 

14050,0  2030,0  3730,0  4330,0  1980,0  1980,0 

 
 
 
Секретар ради           В.Щадей 
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