
 

  

Додаток 1 

до рішення міської ради 

29.08.2018 №22 

 

 

          Програма «Фізична культура  та  спорт на 2016 - 2018 роки» 

  

                                                    Мета програми 

 

Розвиток фізичної культури і спорту в місті, створення умов для 

залучення широких верств населення міста до масового спорту, максимальної 

реалізації здібностей обдарованих дітей та підлітків у дитячо-юнацькому, 

резервному та спорті вищих досягнень, популяризація здорового способу 

життя.  

                           

Склад проблем, шляхи і способи її розв’язання 

 

 На теперішній час у місті  Запоріжжі  культивується 46 видів спорту, з 

яких 26 є олімпійськими. Спортивною роботою охоплено 22,49 тис. осіб, з них 

10,639 тис. у дитячо-юнацьких спортивних школах, що становить 16,7% від 

загальної чисельності дітей віком від 6 до 17 років. Фізкультурно-оздоровчою 

роботою охоплено 91,5 тис. населення, що становить 11 % від загальної 

чисельності мешканців міста. Спортивно - масову та фізкультурно-оздоровчу 

роботу з усіма верствами населення проводять 1454 висококваліфікованих 

фахівця галузі. 

 В місті Запоріжжі для занять фізичною культурою та спортом мешканці  

міста  мають  у  своєму  розпорядженні  376  спортивних майданчика, з них 35 

зі штучним покриттям та 34 з тренажерним обладнанням;  16 тенісних кортів; 

38  футбольних полів; 247 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять; 5  

плавальних басейнів; 15  стрілецьких тири; 2  легкоатлетичних манежі та 1 

палац спорту. 

Для забезпечення заняттями фізичною культурою і спортом для 

громадян міста працює мережа фізкультурно-спортивних закладів різних форм 

власності:  

- 35 дитячо-юнацьких спортивних школи; 

- школа вищої спортивної майстерності; 

- обласний спортивний інтернат; 

- 37 підприємств, установ, організацій, які проводять  фізкультурно - 

оздоровчу роботу в режимі робочого дня та у вільний від роботи час; 

  -       47 приватних  клуба  оздоровчої спрямованості. 

 Розроблення міської цільової програми зумовлено кризовою ситуацією 

у сфері фізичної культури і спорту, яка характеризується такими чинниками: 

    - відсутність спортивної бази, здатної задовольнити потреби 

населення у щоденній руховій активності; 
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  - невідповідність потребам населення послуг, що надаються засобами 

фізичної культури і спорту; 

 - низький рівень ресурсного забезпечення дитячо-юнацького спорту та 

неефективне залучення позабюджетних коштів; 

  - низький рівень пропаганди здорового способу життя; 

  - невисока престижність професій у сфері фізичної культури і спорту, 

низький рівень матеріального заохочення працівників бюджетного сектору цієї 

сфери; 

 - недостатні  соціально-побутові умови для підготовки спортсменів до 

міжнародних змагань. 

 Для розв’язання проблем у галузі  «Фізична культура і спорт» міста 

Запоріжжя передбачається здійснити комплекс заходів, спрямованих на 

створення умов: 

- для залучення до занять фізичною культурою та спортом усіх верств 

населення та популяризації здорового способу життя; 

- для запровадження заходів з підтримки дитячо-юнацького спорту; 

- для збільшення престижності професії у галузі; 

- для  підготовки спортсменів міста до міжнародних змагань; 

- для підготовки та участі футбольної команди «Металург» у чемпіонаті 

України. 

Розв’язання проблем у галузі  «Фізична культура і спорт» міста 

здійснюється шляхом: 

1) організації та проведення районних та міських спортивно-масових 

заходів з видів спорту з усіма верствами населення, відрядження збірних 

команд міста з видів спорту на змагання різних рівнів, підготовки спортивного 

резерву та підвищення спортивного рівня дітей дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл, утримання комунальних установ; 

2) впровадження системи заохочення та стимулювання роботи фахівців 

фізичної культури і спорту; 

3) популяризації здорового способу життя та подолання стану суспільної 

байдужості до здоров’я нації за рахунок впровадження соціальної реклами в 

усіх засобах масової інформації; 

4) проведення поточних, капітальних ремонтів та реконструкції 

приміщень, будівель дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортивних споруд;  

5)  залучення інвестицій; 

6) оновлення матеріально-технічної бази ДЮСШ; 

7) взаємодії з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної 

спрямованості; 

8) удосконалення процесу відбору обдарованих дітей для подальшого 

залучення їх до системи резервного спорту; 

9) надання грошової допомоги  чемпіонам та призерам ХХХ літніх 

Олімпійських ігор, ХІV Паралімпійських ігор; 
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        10) надання грошової допомоги  чемпіонам, призерам та тренерам 

чемпіонів та  призерів ХV Паралімпійських ігор; 

11) оснащення робочих місць апарату управління та централізованої 

бухгалтерії департаменту комп`ютерною та оргтехнікою для організації 

управління спортивними закладами;  

12) популяризація принципів олімпізму, виховання підростаючого 

покоління на прикладах спортивних досягнень видатних спортсменів 

Запорізького краю; 

13) надання фінансової підтримки комунальним підприємствам спортивної 

спрямованості; 

14)  погашення кредиторської заборгованості за минулі роки. 

 

Завдання і заходи 

 

З метою залучення до занять фізичною культурою та спортом усіх 

верств населення заплановано організацію та проведення районних і міських 

спортивно-масових заходів. 

Для покращення результатів виступу збірних команд міста з видів 

спорту на змаганнях різних рівнів заплановано відрядження збірних команд 

міста на змагання. 

Стимулювання професійної майстерності тренерів-викладачів дитячо-

юнацьких спортивних шкіл здійснюється за рахунок виплат премій міського 

голови кращим тренерам-викладачам ДЮСШ та  щомісячних міських премій 

тренерам-викладачам ДЮСШ зі стажем роботи до 3-х років.  

 Для підготовки спортивного резерву та підвищення спортивного рівня 

дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл передбачається проведення 

навчально-тренувальних зборів   та  відрядження спортсменів на змагання. 

Утримання  приміщень спортивних споруд в належному стані для 

проведення  навчально-тренувального процесу. З метою виконання завдання 

заплановано проведення капітальних та поточних ремонтів приміщень 

комунальних установ та дитячо-юнацьких спортивних шкіл, реконструкції 

будівель спортивних споруд. 

З метою оновлення матеріально-технічної бази заплановано придбання 

обладнання та інвентарю. 

Приведення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл та комунальних установ у відповідність до сучасних стандартів. 

  Для забезпечення роботи комунального підприємства «Футбольний клуб 

«Металург» надається фінансова підтримка на утримання підприємства, на 

придбання спортивної форми та взуття, спортивного інвентарю та обладнання 

довгострокового використання та проведення капітальних ремонтів спортивних 

споруд. 

Погашення кредиторської заборгованості за минулі роки.  
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Обсяги та джерела фінансування  

 

   Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюється за рахунок 

коштів міського бюджету. Витрати на заходи, які передбачені Програмою, за 

розрахунками складають 88134,968 тис.грн., в тому числі на погашення 

кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2017 року по 

спеціальному фонду бюджету – 214,641 тис.грн. 

 

Очікувані результати, ефективність програми 

 

1. Збільшити кількість населення, яке регулярно використовує засоби 

фізичної культури для проведення активного дозвілля та забезпечення 

здорового способу життя. 

2. Збільшити кількість проведення спортивно-масових та фізкультурно-

оздоровчих заходів на 7,87% в порівнянні з минулим періодом. 

3. Збільшити кількість запорізьких спортсменів, що потрапили до 

складу збірної команди України і стали переможцями та призерами Чемпіонатів 

міста, області, України на 10%. 

4. Створити належні умови для проведення навчально-тренувального 

процесу. 

5.  Залучити до роботи в дитячо-юнацьких спортивних школах молодих 

спеціалістів з фізичного виховання. 

6. Стимулювати професійну майстерність тренерів - викладачів  галузі.   

7. Стовідсоткове збереження споруди та майна КСВП  «Юність» на 

період підпорядкованості департаменту спорту, сім’ї та молоді. 

8. Привести матеріально-технічну базу ДЮСШ та комунальних установ у 

відповідність до сучасних стандартів. 

9. Залучити  підростаюче покоління на прикладах спортивних досягнень 

видатних спортсменів Запорізького краю до занять олімпійськими видами 

спорту. 

10. Забезпечення високого рівня підготовки футбольної команди 

«Металург» до участі у чемпіонаті України. 

 

Координація та контролю за ходом виконання програми 

       

   Головний розпорядник бюджетних коштів здійснює виконання та 

координацію, запланованих міською цільовою програмою завдань та заходів і 

досягнення очікуваних показників,   проводить аналіз і комплексну оцінку 

результатів виконання завдань та заходів програми, цільового використання 

коштів, готує звіти про хід виконання програми.  

 

 

Секретар міської ради        Р.О.Пидорич



 

  

Додаток 1 

до Програми «Фізична культура та спорт  

на 2016 – 2018 роки»  

 

 

Завдання і заходи  

з виконання   програми «Фізична культура  та  спорт на 2016 - 2018 роки» 

 (найменування міської цільової програми) 

 

Найменування завдання Найменування заходу 

Головний 
розпорядник 
бюджетних 

коштів, виконавці 

Джерела 
фінансування 

(бюджет 
міста, 

державний, 
обласний 
бюджети, 

інші) 

Обсяги фінансових ресурсів , тис. грн.. 

Всього 

за роками 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Завдання 1 

Залучення до занять 

фізичною культурою та 

спортом усіх верств 

населення 

Організація і проведення 

районних та міських 

спортивно-масових заходів з  

видів спорту з усіма верствами 

населення 

Департамент 

спорту, сім’ї та 

молоді міської 

ради, федерації  

видів спорту 

Бюджет 

міста 

2276,714 449,713 878,087 

 

948,914 

Утримання комунальних 

установ «ЗМШК «Думка» та 

«МФОЦ «Ратібор» 

КУ «ЗМШК 

«Думка»; 

  КУ «МФОЦ 

«Ратібор» 

 

2534,146 671,325 854,417 1008,404 

Разом за завданням 1  4810,860 1121,038 1732,504 1957,318 



 

  

Завдання 2 

Покращення результатів 

виступу збірних команд 

міста з видів спорту на 

змаганнях різних рівнів 

Відрядження збірних команд 

міста з  видів спорту на 

змагання 

Департамент 

спорту, сім’ї та 

молоді міської 

ради 

Бюджет 

міста 

313,476 46,000 133,738 133,738 

Разом за завданням 2  313,476 46,000 133,738 133,738 

Завдання 3 

Стимулювання 

професійної 

майстерності тренерів-

викладачів дитячо-

юнацьких спортивних 

шкіл 

Виплати щомісячних міських 

премій тренерам-викладачам 

ДЮСШ зі стажем роботи до 3-

х років 

Департамент 

спорту, сім’ї та 

молоді міської 

ради 

Бюджет 

міста 

71,222 39,254 

 

17,568 14,400 

Разом за завданням 3  71,222 39,254 17,568 14,400 

Завдання 4 

Відзначення преміями 

міського голови кращих  

тренерів-викладачів 

дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл 

 

Виплата премій міського 

голови кращим тренерам-

викладачам ДЮСШ 

Департамент 

спорту, сім’ї та 

молоді міської 

ради 

Бюджет 

міста 

43,920 14,640 14,640 14,640 

Разом за завданням 4  43,920 14,640 14,640 14,640 

Завдання 5 

Утримання  приміщень 

ДЮСШ в належному 

стані для проведення  

навчально-

тренувального процесу 

 

Проведення поточного ремонту  

приміщень ДЮСШ 

 

Департамент 

спорту, сім’ї та 

молоді міської 

ради 

Бюджет 

міста 

639,900 590,000 0,000 49,900 

Разом за завданням 5 639,900 590,000 0,000 49,900 



 

  

Завдання 6 

Утримання  приміщень 

комунальних установ в 

належному стані для 

проведення  спортивних 

заходів 

Проведення поточного ремонту 

приміщення     

 КУ «ЗМШК «Думка»  

КУ «ЗМШК 

«Думка» 

Бюджет 

міста 

80,000 80,000 0,000 0,000 

Проведення поточного ремонту 

приміщення КУ «ЗФРСК» 

КУ «ЗФРСК» Бюджет 

міста 

222,411 119,232 103,179 0,000 

Разом за завданням 6 302,411 199,232 103,179 0,000 

Завдання 7 

Підготовка спортивного 

резерву та підвищення 

спортивного рівня дітей 

дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл 

Проведення навчально-

тренувальних зборів   та 

відрядження спортсменів на 

змагання 

Департамент 

спорту, сім’ї та 

молоді міської 

ради 

Бюджет 

міста 

11448,249 1261,971 4377,800 5808,478  

Разом за завданням 7 

 

 

 

 

 

 

11448,249 

 

 

1261,971 4377,800 5808,478  

Завдання 8  

Оновлення матеріально-

технічної бази дитячо-

юнацьких спортивних 

шкіл 

Придбання спортивного 

інвентарю 

Департамент 

спорту, сім’ї та 

молоді міської 

ради 

Бюджет 

міста, 

Державний 

бюджет 

2022,394 

 

1221,514 740,730 60,150  

Придбання спортивної форми та 

взуття 

844,980 0,000 194,980 650,000  

Придбання спортивного 

інвентарю довгострокового 

користування  

 

5977,425 

 

3384,923 

 

 

 

1092,502 1500,000  

Придбання обладнання 

довгострокового користування 

1571,500 0,000 1571,500 0,000  

Разом за завданням 8 10416,299 

 

4606,437 3599,712 2210,150  



 

  

Завдання 9 

 

 

 

 

Забезпечення роботи 

комунального спортивно- 

видовищного 

підприємства «Юність» 

на період проведення 

реконструкції палацу 

Надання фінансової підтримки 

комунальному спортивно- 

видовищному підприємству 

«Юність» 

 

Департамент 

спорту, сім’ї та 

молоді міської 

ради 

Бюджет 

міста 

1401,108 1186,372 214,736 0,000  

Разом за завданням 9 1401,108 1186,372 214,736 0,000 

Завдання 10 

Проведення 

реконструкції палацу 

спорту «Юність» 

Проведення реконструкції 

палацу спорту «Юність» 

Департамент 

спорту, сім’ї та 

молоді, КП 

«УКБ» 

Бюджет 

міста 
158,110 158,110 0,000 0,000 

Разом за завданням 10 158,110 158,110 0,000 0,000 

Завдання 11 

Забезпечення утримання 

будівель, приміщень та 

спортивних споруд  у 

відповідності до 

санітарно-гігієнічних 

вимог 

Проведення капітального 

ремонту опалювальної системи 

з заміною обладнання ДЮСШ 

«Спас» 

Департамент 

спорту, сім’ї та 

молоді,             

КП «УКБ» 

Бюджет 

міста 

522,008 522,008 0,000 

 

 

0,000 

 

Проведення капітального 

ремонту з заміною вікон 

ДЮСШ №6 

95,198   95,198 0,000 0,000 

Проведення проектних робіт на 

капітальний ремонт басейну 

«Байкал» ДЮСШ «Хвиля» 

45,111 45,111 0,000 0,000 

Проведення капітального 

ремонту стін  плавального залу  

в будівлі басейну «Байкал» 

ДЮСШ «Хвиля» 

2448,322 0,000 1973,517 474,805 



 

  

Проведення капітального 

ремонту покрівлі фізкультурно-

спортивного комплексу по вул. 

Історична 37Б, 37В в 

м.Запоріжжя  

431,658 0,000 424,187 7,471 

Проведення капітального 

ремонту душових приміщень 

плавального басейну «Салют» 

ДЮСШ «Салют» 

41,690 0,000 41,690 0,000 

Проведення капітального 

ремонту приміщень ДЮСШ 

№6 

571,075 0,000 484,476 86,599 

Проведення капітального 

ремонту приміщення ДЮСШ 

№11 

0,000 0,000 0,000 0,000 

Проведення капітального 

ремонту покрівлі приміщення 

КУ «Міський фізкультурно-

оздоровчий центр «Ратібор» за 

адресою  вул.професора 

Толока,20, м.Запоріжжя 

141,989 0,000 74,810 67,179 

Проведення  капітального 

ремонту приміщення               

КУ «ЗМШК «Думка 

122,400 0,000 0,000 122,400 

Проведення реконструкції 

нежитлового приміщення по 

вул. Незалежної України,58а 

99,832 0,000 49,832 50,000 

Проведення реконструкції 

ДЮСШ «Локомотив» 

447,537 447,537 0,000 0,000 

Разом за завданням 11 4966,820 1109,854 3048,512 808,454 



 

  

Завдання 12 

Надання грошової 

допомоги  чемпіонам та 

призерам ХХХ літніх 

Олімпійських ігор та 

ХІV Паралімпійських 

ігор, мешканцям 

м.Запоріжжя 

Надання грошової допомоги 

чемпіонам ХІV 

Паралімпійських ігор 

Помазан М.О., Савцовій В.В.  

та призерам ХІV 

Паралімпійських ігор 

Пашкову О.С., Попову М.О. 

 

Департамент 

спорту, сім’ї та 

молоді міської 

ради 

Бюджет 

міста 

1793,600 1793,600 0,000 0,000 

Надання грошової допомоги 

призерам ХХХ літніх 

Олімпійських ігор 

Повх О.І., Ремень М.В.  

 

849,600 849,600 0,000 0,000 

Разом за завданням 12 2643,200 2643,200 0,000 0,000 

Завдання 13 

Оновлення матеріально-

технічної бази 

департаменту спорту, 

сім’ї та молоді 

Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування для оновлення 

матеріально-технічної бази 

Департамент 

спорту, сім’ї та 

молоді міської 

ради 

Бюджет 

міста 

100,200 100,200 0,000 0,000 

Разом за завданням 13 100,200 100,200 0,000 0,000 

Завдання 14 

Оновлення матеріально-

технічної бази центра-

лізованої бухгалтерії  

Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування для оновлення 

матеріально-технічної бази 

 

Департамент 

спорту, сім’ї та 

молоді міської 

ради 

Бюджет 

міста 

104,000 104,000 0,000 0,000 

Разом за завданням 14 

 

104,000 104,000 0,000 0,000 



 

  

Завдання 15 

Оновлення матеріально-

технічної бази 

спортивних споруд 

 

Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування для оновлення 

матеріально-технічної бази 

Департамент 

спорту, сім’ї та 

молоді міської 

ради 

Бюджет 

міста 

140,071 0,000 21,865 118,206 

Разом за завданням 15 140,071 0,000 21,865 118,206 

Завдання 16 

Популяризація 

принципів олімпізму, 

виховання 

підростаючого 

покоління на прикладах 

спортивних досягнень 

видатних спортсменів 

Запорізького краю 

Встановлення пам’ятного знаку 

зі скульптурною композицією 

першому в світі дворазовому 

олімпійському чемпіону з 

важкої атлетики у суперважкій 

категорії, почесному 

громадянину міста Запоріжжя 

та Запорізької області 

Жаботинському Л.І. 

РА міської ради 

по Вознесенівсь-

кому районі,   

 КП «УКБ» 

Бюджет 

міста 

299,800 299,800 0,000 0,000 

Разом за завданням 16 299,800 299,800 0,000 0,000 

Завдання 17 

Підготовка  КП 

«Центральний стадіон» 

до спортивно-масових 

та фізкультурно-

оздоровчих заходів 

Проведення капітального 

ремонту системи освітлення 

футбольного поля стадіону 

«Славутич Арена» на КП 

«Центральний стадіон» 

 

Департамент 

спорту, сім’ї та 

молоді міської 

ради, КП 

«Центральний 

стадіон»» 

Бюджет 

міста 

1260,000 1260,000 0,000 0,000 

Разом за завданням 17 1260,000 1260,000 0,000 0,000 

Завдання 18 

Підготовка проектно-

кошторисної 

документації для 

Проведення проектно-

вишукувальних робіт по 

реконструкції літнього 

Департамент 

спорту, сім’ї та 

молоді міської 

Бюджет 

міста 

655,420 655,420 0,000 0,000 



 

  

проведення 

реконструкції літнього 

спортивно-оздоровчого 

табору «Авангард»    

спортивно-оздоровчого табору 

«Авангард»  

 

ради, КП «УКБ» 

Разом за завданням 18 

 

655,420 655,420 0,000 0,000 

Завдання 19 

Надання грошової 

допомоги  чемпіонам, 

призерам та тренерам 

чемпіонів та призерів 

ХV Паралімпійських 

ігор, мешканцям 

м.Запоріжжя     

Надання грошової допомоги 

чемпіонам ХV 

Паралімпійських ігор  Черняк 

Інні, Попову Михайлу, 

Ніколенку Максиму                                                                          

та  призерам  ХV 

Паралімпійських ігор        

Помазан Марії,Діброву Миколі, 

Савцовій Вікторії,Вербовій 

Марині 

Департамент 

спорту, сім’ї та 

молоді міської 

ради 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет 

міста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3717,000 3717,000 0,000 0,000 

Надання грошової допомоги 

тренерам чемпіонів та призерів 

ХV Паралімпійських ігор 

Самородіній Н.А., Удалову О.Г 

Бондарчуку А.В., 

Едішерашвілі Т.В.,  Жир В.В., 

Пачиній  В.О., Панасенку В.В. 

165,200 165,200 0,000 0,000 

Разом за завданням 19 

 

3882,200 3882,200 0,000 0,000 

Завдання 20 

Забезпечення роботи 

 КП «МФК "Металург" 

Надання фінансової підтримки 

комунальному  підприємству 

«МФК «Металург»  

 

 

 

 

"Металург" 

Департамент 

спорту, сім’ї та 

молоді міської 

Бюджет 

міста 

36255,461 

 

0,000 14011,525 22243,936  



 

  

в т.ч. придбання спортивної 

форми та взуття 

ради,  

КП «МФК 

«Металург» 

982,225 0,000 493,925 488,300  

в т.ч. придбання спортивного 

інвентарю 

263,135 0,000 131,135 132,000  

Разом за завданням 20 36255,461 0,000 14011,525 22243,936  

Завдання 21  

Оновлення 

матеріально-технічної 

бази КП «МФК  

"Металург" 

Придбання обладнання 

довгострокового користування 

Департамент 

спорту, сім’ї та 

молоді міської 

ради, КП «МФК 

«Металург» 

 

Бюджет 

міста 

968,141 0,000 448,020 520,121 

Разом за завданням 21 968,141 0,000 448,020 520,121 

Завдання 22  

Підготовка КП «МФК 

"Металург" до 

спортивно-масових та 

фізкультурно-

оздоровчих заходів 

Проведення капітального 

ремонту покрівлі 

адміністративно-побутового 

корпусу стадіону "Славутич-

Арена" 

Департамент 

спорту, сім’ї та 

молоді міської 

ради, КП «МФК 

«Металург» 

Бюджет 

міста 

1365,606 0,000 1365,606 0,000 

Встановлення системи 

контролю доступу на  стадіон 

"Славутич-Арена" 

5227,901 0,000 5227,901 0,000 

Разом за завданням 22 6593,507 0,000 6593,507 0,000 

Завдання 23 

Виконання доручень 

депутатів  обласної ради 

Виконання доручень депутатів  

обласної ради 

Департамент 

спорту, сім’ї та 

молоді міської 

ради 

Обласний 

бюджет  

150,000 0,000 150,000 0,000 

Разом за завданням 23 150,000 0,000 150,000 0,000 



 

  

Завдання 24 

Погашення кредиторської 

заборгованості за минулі 

роки 

Погашення кредиторської 

заборгованості за обладнання і 

предмети довгострокового 

користування в минулому році 

Департамент 

спорту, сім’ї та 

молоді міської 

ради 

Бюджет 

міста 

214,641 0,000 214,641 0,000 

Разом за завданням 24 214,641 0,000 214,641 0,000 

Завдання 25 

Проекти Громадського 

бюджету м.Запоріжжя 

Проекти-переможці за кошти 

Громадського бюджету 

Департамент 

спорту, сім’ї та 

молоді міської 

ради 

Бюджет 

міста 

295,952 0,000 0,000 295,952 

Разом за завданням 25 295,952 0,000 0,000 295,952 

Разом за програмою  88134,968 19277,728 34681,947 34175,293 

 

 

 Секретар міської ради       Р.О.Пидорич  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Додаток 2 

до Програми «Фізична культура та спорт» 

на 2016 – 2018 роки» 

 
                              

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування  

          «Фізична  культура  та спорт на 2016 – 2018 роки» 

 (найменування міської цільової програми) 

 

 

 

Обсяги 

фінансових 

ресурсів,        

всього 

За роками виконання 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 

Бюджет міста  86674,968 19127,728 33371,947 34175,293 

Державний бюджет 1160,000 0 1160,000 0 

Обласний бюджет 

(інша субвенція) 

300,000 150,000 150,000 0 

Інші джерела*  0 0 0 0 

Усього 88134,968  19277,728 34681,947 34175,293 

 

 

  Секретар міської ради       Р.О.Пидорич                       

                          

 



 

  

Додаток 3 

до Програми «Фізична культура та спорт  

       на 2016 – 2018 роки» 

 

 

Очікувані результати 

виконання програми  «Фізична культура  та  спорт на 2016 – 2018 роки» 

(найменування міської цільової програми) 

 

Найменування завдання 

Найменування 

показників 

виконання 

завдання 

Одиниця 

виміру 

Головний розпорядник 

бюджетних коштів 

Значення показників 

усього 
у тому числі за роками 

2016 2017 2018 

Залучення до занять 

фізичною культурою та 

спортом усіх верств 

населення 

Кількість змагань  Одиниць Департамент спорту, сім’ї та 

молоді міської ради; 

федерації з видів спорту 

438 122 155 161 

Кількість установ Одиниць Запорізький міський 

шаховий клуб «Думка»;  

Міський ФОЦ «Ратібор» 

2 2 2 2 

Покращення результатів 

виступу збірних команд 

міста з видів спорту на 

змагання різних рівнів 

Кількість 

учасників 

Особи Департамент спорту, сім’ї та 

молоді міської ради 
444 86 182 176 

Стимулювання професійної 

майстерності тренерів-

викладачів ДЮСШ  

Кількість 

тренерів-

викладачів 

Особи Департамент спорту, сім’ї та 

молоді міської ради 
24 

 

12 6 6 

Відзначення преміями 

міського голови кращих  

тренерів-викладачів ДЮСШ 

Кількість 

тренерів-

викладачів 

Особи Департамент спорту, сім’ї та 

молоді міської ради 
12 4 4 4 



 

  

Утримання  приміщень 

ДЮСШ в належному стані 

для проведення  навчально-

тренувального процесу                  

Кількість закладів, 

в яких плануються 

поточні ремонти 

Одиниць Департамент спорту, сім’ї та 

молоді міської ради 
7 6 0 1 

Утримання  приміщень 

комунальних установ в 

належному стані для 

проведення  спортивних 

заходів 

Кількість закладів, 

в яких плануються 

поточні ремонти 

Одиниць Департамент спорту, сім’ї та 

молоді міської ради, 

комунальні установи 

3 2 1 0 

Підготовка спортивного 

резерву та підвищення 

спортивного рівня дітей 

ДЮСШ 

Кількість учнів 

ДЮСШ 

Особи Департамент спорту, сім’ї та 

молоді міської ради  
7748 

 

1414 2568 3766 

Оновлення матеріально-

технічної бази дитячо-

юнацьких спортивних шкіл 

 

Кількість 

спортивного 

інвентарю 

Одиниць Департамент спорту, сім’ї та 

молоді міської ради 
3551 2444 790 317 

Кількість 

спортивної форми 

та взуття 

1635 0 131 1504 

Кількість 

спортивного 

інвентарю 

довгострокового 

користування 

147 68 43 36 

Кількість 

обладнання 

довгострокового 

користування 

36 0 

 

36 0 



 

  

Забезпечення роботи КСВП 

«Юність» на період 

проведення реконструкції 

палацу спорту 

Відсоток 

забезпечення 

фінансової 

підтримки 

 

% 

Департамент спорту, сім’ї та 

молоді міської ради 
 

100 

 

100 

 

100 

 

0 

Проведення реконструкції 

палацу спорту «Юність» 

Відсоток 

проведеної 

реконструкції 

 

% 

Департамент спорту, сім’ї та 

молоді міської ради, КП 

«УКБ» 

24,7 24,7 0 0 

Забезпечення утримання  

будівель, приміщень та 

спортивних споруд  у 

відповідності до санітарно-

гігієнічних вимог 

Кількість закладів, 

в яких планується 

капітальний 

ремонт 

Одиниць 

 

Департамент спорту, сім’ї та 

молоді міської ради, КУ 

«ЗФРСК», «КУ «МФОЦ 

«Ратібор»,  КП «УКБ» 

11 2 5 4 

Кількість закладів, 

в яких плануються 

проектні роботи на 
капітальний ремонт 

2 1 0 1 

Кількість закладів, 

в яких плануються 

проектні роботи на 
реконструкцію 

1 0 1 1 

Кількість закладів, 

в яких планується  

реконструкція 

1 1 0 0 

Надання грошової допомоги  

чемпіонам та призерам ХХХ 

літніх олімпійських ігор та 

ХІV паралімпійських ігор 

Кількість чемпіонів 

та призерів  ХІV 

паралімпійських 

ігор, яким надана 

грошова допомога 

Одиниць 

 

Департамент спорту, сім’ї та 

молоді міської ради 
4 4 0 

 

0 



 

  

Кількість призерів  

ХХХ літніх 

олімпійських ігор, 

яким надана 

грошова допомога 

2 2 0 0 

Оновлення матеріально-

технічної бази апарату 

управління департаменту 

спорту, сім’ї та молоді 

міської ради 

Кількість одиниць 

обладнання 

Одиниць 

 

Департамент спорту, сім’ї та 

молоді міської ради 
8 8 0 0 

Оновлення матеріально-

технічної бази 

централізованої бухгалтерії 

департаменту спорту, сім’ї 

та молоді міської ради 

Кількість одиниць 

обладнання 

Одиниць 

 

Департамент спорту, сім’ї та 

молоді міської ради 
8 8 0 0 

Оновлення матеріально-

технічної бази спортивних 

споруд 

Кількість одиниць 

обладнання 

Одиниць 

 

КУ «Заводський районний 

фізкультурно-спортивний 

комплекс» 

5 0 2 3 

Популяризація принципів 

олімпізму, виховання 

підростаючого покоління на 

прикладах спортивних 

досягнень видатних 

спортсменів Запорізького 

краю 

Встановлення 

пам’ятних знаків зі 

скульптурною 

композицією    

Одиниць 

 

РА міської ради по 

Вознесенівському районі, 

КП «УКБ» 

1 1 0 0 

Підготовка  КП 

«Центральний стадіон» для 

проведення спортивно-

масових та фізкультурно-

оздоровчих заходів 

Відсоток 

виконання 

 

% 

Департамент спорту, сім’ї та 

молоді міської ради, КП 

«Центральний стадіон» 

100 100 0 0 



 

  

Проектно-вишукувальні  

роботи по реконструкції 

літнього спортивно-

оздоровчого табору 

"Авангард"     

Відсоток 

виконання 

 

% 

Департамент спорту, сім’ї та 

молоді міської ради, КП 

«Управління капітального 

будівництва 

100 100 0 0 

Надання грошової допомоги  

чемпіонам, призерам та 

тренерам чемпіонів та 

призерів ХV 

Паралімпійських ігор, 

мешканцям м.Запоріжжя     

Кількість чемпіонів 

та призерів  ХV 

паралімпійських 

ігор, яким надана 

грошова допомога 

Одиниць 

 

Департамент спорту, сім’ї та 

молоді міської ради 
7 7 0 

 

0 

Кількість тренерів 

чемпіонів та 

призерів  ХV 

паралімпійських 

ігор, яким надана 

грошова допомога 

Одиниць 

 

Департамент спорту, сім’ї та 

молоді міської ради 
7 7 0 

 

0 

Забезпечення роботи КП 

«МФК  "Металург» 

Відсоток надання 

фінансової 

підтримки 

% Департамент спорту, сім’ї та 

молоді міської ради, КП 

«МФК «Металург» 

100 0 100 100 

Кількість 

спортивної форми 

та взуття 

Одиниць 882 0 792 90 

Кількість 

спортивного 

інвентарю  

Одиниць 296 0 187 109 

Оновлення 

матеріально-технічної бази 

КП «МФК  "Металург» 

Кількість 

обладнання 

довгострокового 

користування 

Одиниць Департамент спорту, сім’ї та 

молоді міської ради, КП 

«МФК «Металург» 

13 0 12 1 



 

  

Підготовка  

КП «МФК «Металург» до 

спортивно-масових та 

фізкультурно-оздоровчих 

заходів 

Відсоток 

проведеного 

ремонту 

% Департамент спорту, сім’ї та 

молоді міської ради, КП 

«МФК «Металург» 

100 0 100 0 

Кількість 

обладнання 

довгострокового 

користування 

Одиниць 14 0 14 0 

Виконання доручень 

депутатів  обласної ради 

Кількість закладів, 

  які охоплені 

заходами 

Одиниць  Департамент спорту, сім’ї та 

молоді міської ради 
1 0 1 0 

Погашення кредиторської 

заборгованості за минулі 

роки 

Погашення 

кредиторської 

заборгованості за 

обладнання і 

предмети 

довгострокового 

користування в 

минулому році 

% Департамент спорту, сім’ї та 

молоді міської ради 
100 0 100 0 

Проекти Громадського 

бюджету м.Запоріжжя 

Кількість проектів-

переможців за 

кошти 

Громадського 

бюджету 

Одиниць Департамент спорту, сім’ї та 

молоді міської ради,           

КУ «ЗФРСК» 

1 0 0 1 

 
 

Секретар міської ради       Р.О.Пидорич  


