
 

  

Додаток 1 

до рішення міської ради 

19.12.2018 №50 

 

 

          Програма «Фізична культура  та  спорт на 2019 - 2021 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 65 видів спорту, з 

яких 30 є олімпійськими. Спортивною роботою охоплено 21,760 тис. осіб, з них 

11,039 тис. осіб у дитячо-юнацьких спортивних школах різних форм власності, 

що становить 16% від загальної чисельності дітей віком від 6 до 17 років. 

Фізкультурно-оздоровчою роботою охоплено 98,5 тис. населення, що становить 

12 % від загальної чисельності мешканців міста. Спортивно - масову та 

фізкультурно-оздоровчу роботу з усіма верствами населення проводять 1570 

висококваліфікованих фахівця галузі. 

В місті Запоріжжі для занять фізичною культурою та спортом мешканці  

міста  мають  у  своєму  розпорядженні  394 спортивних майданчика, з них 45 зі 

штучним покриттям та 34 з тренажерним обладнанням;  16 тенісних кортів; 39  

футбольних полів; 247 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять; 6  

плавальних басейнів; 15 стрілецьких тирів;  легкоатлетичний манеж та   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 вихованців 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 реконструкцій, капітальних та поточних ремонтів 

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

комунальних установ та підприємств;  

5)  залучення інвестицій; 

6) оновлення матеріально-технічної бази  дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл, комунальних установ та підприємств;  

7) взаємодії з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної 

спрямованості; 

8) удосконалення процесу відбору обдарованих дітей для подальшого 

залучення їх до системи резервного спорту; 
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          9) популяризація принципів олімпізму, виховання підростаючого 

покоління на прикладах спортивних досягнень видатних спортсменів 

Запорізького краю; 

10) надання фінансової підтримки комунальним підприємствам 

спортивної спрямованості. 

 

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. 

 З метою підняття престижності професії, найкращим тренерам-викладачам 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл запланована виплата премій міського 

голови за підготовку спортсменів високого рівня. 

  Для підготовки спортивного резерву та підвищення спортивного рівня 

вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл передбачається проведення 

навчально-тренувальних зборів   та  відрядження спортсменів на змагання. 

 З метою виконання завдання  по утриманню  приміщень спортивних 

споруд в належному стані заплановано проведення поточних та капітальних 

ремонтів, реконструкції будівель та споруд в комунальних установах та дитячо-

юнацьких спортивних школах. 

 З метою приведення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл та комунальних установ у відповідність до сучасних 

стандартів заплановано придбання спортивного обладнання та інвентарю. 

 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, на проведення капітального ремонту 

спортивних споруд, на   проведення навчально-тренувальних зборів та участь 

футбольної команди «Металург» і команди  U-19 у чемпіонаті України.  

                                                       

Обсяги та джерела фінансування  

 

 Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюється за рахунок коштів 

бюджету міста. Витрати на заходи, які передбачені Програмою, за 

розрахунками складають 115510,933 тис.грн. 
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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 9,32% 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. Стимулювати професійну майстерність тренерів - викладачів  галузі.   

        6. Стовідсоткове  збереження  споруди та майна коммунального 

підприємства  «Міський футбольний клуб «Металург». 

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

відповідність до сучасних стандартів. 

        8. Залучити  підростаюче покоління на прикладах спортивних досягнень 

видатних спортсменів Запорізького краю до занять спорту. 

        9. Забезпечити високий рівень 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 2019 – 2021 роки»  

 

Завдання і заходи  

з виконання   програми «Фізична культура  та  спорт на 2019 - 2021 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 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Завдання 1 

Залучення до занять 

фізичною культурою та 

спортом усіх верств 

населення 

Організація та проведення 

районних і міських спортивно-

масових заходів з  видів спорту 

з усіма верствами населення 

Департамент 

спорту, сім’ї та 

молоді міської 

ради, федерації  

видів спорту 

Бюджет 

міста 

3280,214 1036,468 1094,510 

 

1149,236 

Разом за завданням 1  3280,214 1036,468 1094,510 1149,236 

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 

799,745 252,700 266,851 280,194 

Разом за завданням 2  799,745 252,700 266,851 280,194 



 

  

Завдання 3 

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 3  43,920 14,640 14,640 14,640 

Завдання 4 

Забезпечення утримання 

будівель та приміщень 

закладів фізичної 

культури та спорту  у 

відповідності до 

санітарно-гігієнічних        

вимог 

Проведення поточного ремонту  

приміщень дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл 

 

Департамент 

спорту, сім’ї та 

молоді міської 

ради 

Бюджет 

міста 

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

Проведення реконструкції 

дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл 

1500,000 1500,000 0,000 0,000 

Разом за завданням 4  2000,000 2000,000 0,000 0,000 

Завдання 5 

Підготовка спортивного 

резерву та підвищення 

спортивного рівня у 

дитячо-юнацьких 

спортивних школах 

Проведення навчально-

тренувальних зборів   та 

відрядження учасників на 

змагання 

Департамент 

спорту, сім’ї та 

молоді міської 

ради 

Бюджет 

міста 

30145,673 9525,301 10058,718 10561,654 

Разом за завданням 5 30145,673 9525,301 10058,718 10561,654 

Завдання 6 

Оновлення матеріально-

технічної бази закладів 

фізичної культури та 

спорту 

Придбання спортивного 

інвентарю довгострокового 

користування для дитячо-

юнацьких спортивних шкіл 

 

Департамент 

спорту, сім’ї та 

молоді міської 

ради 

Бюджет 

міста 

1540,000 1540,000 0,000 0,000 



 

  

Придбання іншого обладнання 

довгострокового користування 

90,000 90,000 0,000 0,000 

Разом за завданням 6 1630,000 1630,000 0,000 0,000 

Завдання 7 

Забезпечення роботи 

 Комунального 

підприємства «Міський 

футбольний клуб 

"Металург" 

Надання фінансової підтримки 

комунальному  підприємству 

«МФК «Металург»  

 

 

 

 

 

 

Департамент 

спорту, сім’ї та 

молоді міської 

ради,  

КП «МФК 

«Металург» 

Бюджет 

міста 

77611,381 

 

24555,124 25881,101 27175,156  

 

 
Разом за завданням 7 77611,381 24555,124 25881,101 27175,156  

Разом за програмою  115510,933 39014,233 37315,820 39180,880 

 

 

 Секретар міської ради       Р.О.Пидорич  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Додаток 2 

до Програми «Фізична культура та спорт» 

на 2019 – 2021 роки» 

 
                              

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування  

          «Фізична  культура  та спорт на 2019 – 2021 роки» 

 (найменування міської цільової програми) 

 

 

 
Обсяги фінансових 

ресурсів, всього 

За роками виконання 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 

Бюджет міста  115510,933 39014,233 37315,820 39180,880 

Державний бюджет 0 0 0 0 

Обласний бюджет 

(інша субвенція) 

0 0 0 0 

Інші джерела*  0 0 0 0 

Усього 115510,933 39014,233 37315,820 39180,880 

 

 

  Секретар міської ради       Р.О.Пидорич                       

                          

 

 



 

  

Додаток 3 

до Програми «Фізична культура та спорт  

       на 2019 – 2021 роки» 

 

 

Очікувані результати 

виконання програми  «Фізична культура  та  спорт на 2019 – 2021 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 

2019 2020 2021 

Залучення до занять фізичною 

культурою та спортом усіх 

верств населення 

Кількість змагань  Одиниць Департамент спорту, 

сім’ї та молоді міської 

ради 

528 176 176 176 

Покращення результатів виступу 

збірних команд міста з видів 

спорту на змагання різних рівнів 

Кількість 

учасників 

Особи Департамент спорту, 

сім’ї та молоді міської 

ради 

681 227 227 227 

Відзначення преміями міського 

голови кращих  тренерів-

викладачів ДЮСШ 

Кількість 

тренерів-

викладачів 

Особи Департамент спорту, 

сім’ї та молоді міської 

ради 

12 4 4 4 

Забезпечення утримання будівель 

та приміщень закладів фізичної 

культури та спорту  у 

відповідності до санітарно-

гігієнічних        

вимог 

Кількість закладів, 

в яких плануються 

поточні ремонти 

Одиниць Департамент спорту, 

сім’ї та молоді міської 

ради 

2 2 0 0 

Кількість закладів, 

в яких планується  

реконструкція 

1 1 0 0 



 

  

Підготовка спортивного резерву 

та підвищення спортивного рівня 

у  дитячо-юнацьких спортивних 

школах 

Кількість 

учасників 

спортивних 

заходів 

Особи Департамент спорту, 

сім’ї та молоді міської 

ради  

18477 

 

6159 6159 6159 

Оновлення матеріально-

технічної бази закладів фізичної 

культури та спорту 

 

Кількість 

спортивного 

інвентарю 

довгострокового 

користування для 

ДЮСШ 

Одиниць Департамент спорту, 

сім’ї та молоді міської 

ради 

41 41 0 0 

Кількість іншого 

обладнання 

довгострокового 

користування 

10 10 0 0 

Забезпечення роботи КП «МФК  

"Металург» 

Відсоток надання 

фінансової 

підтримки 

% Департамент спорту, 

сім’ї та молоді міської 

ради, КП «МФК 

«Металург» 

100 100 100 100 

 
 
 
 
 Секретар міської ради       Р.О.Пидорич  


