
ІНФОРМАЦІЯ 

про виконання Програми навчання плаванню дітей і розвитку водних видів спорту 2016 – 2018 р.р  

за  2016 рік 

 

 

1.  2413140         Управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді Ужгородської міської ради 
       КВКВ                            ( найменування головного розпорядника коштів програми ) 

 

2.  2413140         Управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді Ужгородської міської ради 
       КВКВ                            ( найменування відповідального виконавця  програми ) 

 

3.  130112       «Програма навчання плаванню дітей і розвитку водних видів спорту 2016 – 2018 р.р.» рішення сесії Ужгородської міської  

                                ради від 23.12.2015 р. №51. 

       КФКВ                            ( найменування  програми, дата і номер рішення міської ради про ії затвердження) 

 

4.  Напрямки діяльності та заходи цільової програми: основними завданнями Програми є відновлення системи початкового навчання, розвиток 

дитячо-юнацького та оздоровчого плавання, реабілітація. Покращення матеріально-технічної бази та  кадрового забезпечення. 

                                                                                                                                                                                                                                 (грн.) 
№ 

з/п 

Захід Головний 

виконавець та 

строк виконання 

заходу 

Планові 

обсяги 

фінансува

ння 

Фактичні 

обсяги 

фінансува

ння 

Стан виконання заходів (результативні 

показники виконання заходів) 

1 Відкритий клубний турнір з плавання "ДЕНЬ СПРИНТУ" 

 

Відділ спорту.сім’ї 

та молоді 

05.03.16р. 

4030 4030 100%. Розвиток та пропаганда водних видів спорту. 

2 Організація та проведення першості міста з плавання серед 

молоді на базі спорткомплексу "Зінедін" с.Баранинці. 

 

08.04.16р. 3420 3420 100%. Створення умов для роботи спортивних 

секцій з плавання та водного поло. 

3 Придбання спортивного інвентарю для плавання дітей 

різних вікових категорій. 

 

Квітень 16р. 11740 11740 100%. Організація груп здоров’’ та прикладного 

плавання. 

4 Організація та проведення клубного турніру з плавання 

"Ура канікули" на базі спортивного комплексу УжНУ 

"Буревісник". 

 

19.06.16р. 7960 7960 100%. Розвиток та пропаганда водних видів спорту. 



№ 

з/п 

Захід Головний 

виконавець та 

строк виконання 

заходу 

Планові 

обсяги 

фінансува

ння 

Фактичні 

обсяги 

фінансува

ння 

Стан виконання заходів (результативні 

показники виконання заходів) 

5 Проведення  відкритого турніру з плавання "Сакура" серед 

спортсменів з обмеженими фізичними можливостями. 

 

 

24-26.05.2016 1000 1000 100%. Розвиток та пропаганда водних видів спорту. 

6 Участь збірної команди міста у навчально-тренувальному 

зборі для участі у 50-х Міжнародних Дитячих Іграх у м.Нью 

Тайпей (Тайвань). 

 

14-30.06.16р. 13464 13464 100%. Розвиток та пропаганда водних видів спорту. 

7 Участь у 50-х міжнародних дитячих іграх у м.Нью Тайпей 

(Тайвань) команди м.Ужгорода з плавання у складі 7 

чоловік. 

 

09-18.07.16р. 16800 16800 100%. Розвиток та пропаганда водних видів спорту. 

8 Забезпечення участі збірної команди юнаків м.Ужгород з 

водного поло у міжнародних спортивних змаганнях за 

кубок "Діаполо" у м.Бейкешчоба Угорщина. 

 

09-21.08.16р. 7000 7000 100%. Розвиток та пропаганда водних видів спорту. 

9 Відкрита першість Закарпатської області з плавання в 

категорії "МАСТЕРС" 

 

10.09.16р. 1000 1000 100%. Розвиток та пропаганда водних видів спорту. 

10 Участь у проведенні міських змагань з плавання серед школярів. 

 
28.10.2016 2926 2926 100%. Розвиток та пропаганда водних видів спорту. 

11 Участь в організації та проведенні Міжнародного відкритого 

клубного турніру з плавання "День спринту". 

 

05.11.2016 555 555 100%. Розвиток та пропаганда водних видів спорту. 

12 Участь ужгородської команди "Динамо" з водного поло у 

відкритому чемпіонаті Угорщини у м.Сегед. 

 

11-15.11.2016 13090 13090 100%. Розвиток та пропаганда водних видів спорту. 

13 Забезпечення придбання спортивного інвентаря та обладнання для 

розвитку водних видів спорту. 

 

23.11.2016 43400 43400 100%. Розвиток та пропаганда водних видів спорту. 

14 Забезпечення проведення першості з водного поло серед юнаків 

2002 р.н. і молодше. 

 

25-26.11.2016 1040 1040 100%. Розвиток та пропаганда водних видів спорту. 

15 Забезпечення умов для навчання плаванню дітей-учнів 3-х класів 10-12.12.2016 10000 10000 100%. Розвиток та пропаганда водних видів спорту. 
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у басейні спорткомплексу "Буревісник". 

 

16 Забезпечення участі ужгородської команди "Динамо" з водного 

поло у відкритому чемпіонаті Угорщини у м.Сентеш (Угорщина). 

 

16.12.2016 11900 11900 100%. Розвиток та пропаганда водних видів спорту. 

17 Участь в організації кубку "Відродження" з водного поло в 

басейні спорткомплексу УжНУ "Буревісник". 

 

24.12.2016 1980 1980 100%. Розвиток та пропаганда водних видів спорту. 

 ВСЬОГО :  151305 151305  

 

 

 

 

    Начальник відділу спорту, сім’ї та молоді                                                                                                                                                 Н. Луків 


