
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення Запорізької міської ради 

 
Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 № 50 «Про 
затвердження Програми  «Фізична культура та спорт на  2019-2021 роки», 
«Програми фінансування заходів з питань сім’ї та молоді на 2019-2021 роки», 
«Міської програми підтримки обдарованої молоді м. Запоріжжя на 2019-2021 
роки» та про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 33 (зі 
змінами та доповненнями)»    
 

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про фізичну культуру та спорт», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», 

«Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та 

молоддю», Постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584 

«Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів 

молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво 

(реконструкцію) житла», на розгляд сесії міської ради виносяться зміни до 

програми по галузі  «Фізична культура і спорт» та  програми у сфері 

молодіжної політики та їх  фінансування: 

Планується внести зміни до програми «Фізична культура та спорт на 2019 

– 2021 роки» на 2021 рік, а саме: 

За завданням «Підготовка спортивного резерву та підвищення 

спортивного рівня у дитячо-юнацьких спортивних школах» по заходу  

«Проведення навчально-тренувальних зборів та відрядження учасників на 

змагання» збільшити видатки на суму 1302,750 тис.грн. з метою  більш якісної 

підготовки спортсменів до змагань та участі у виїзних турах. 

  За завданням «Забезпечення утримання будівель та приміщень закладів  

фізичної культури та спорту  у відповідності до санітарно-гігієнічних вимог» по 

заходу «Проведення капітального ремонту  об’єктів фізичної культури і спорту» 

збільшити видатки на суму 4134,700 тис.грн. на проведення капітального 

ремонту покрівлі будівлі ДЮСШ «Металург Запоріжжя» з футболу.   

За завданням «Виконання доручень депутатів обласної ради» у зв’язку з 

виділенням додаткових коштів  депутатського  фонду  обласної  ради збільшити 

видатки на суму 149,389 тис.грн. для придбання  спортивного одягу та 

спортивної екіпіровки для дитячо-юнацької спортивної школи № 12 з 

баскетболу, для придбання оргтехніки для ЗМШК «Думка». 

Загальна сума збільшення видатків за програмою складає 

5586,839 тис.грн. 

Планується внести зміни до програми «Міська програма підтримки 

обдарованої молоді м. Запоріжжя на 2019-2021 роки» на 2021 рік, а саме:  

Зменшити видатки за завданням «Матеріальна підтримка обдарованої 

молоді» на суму 106,050 тис.грн. в зв’язку зі зменшенням фактичної кількості 

отримувачів матеріальної допомоги. 

Включити до програми завдання «Надання грошової допомоги призерам 

ХХХІІ літніх Олімпійських ігор, мешканцям м.Запоріжжя» для виплати 



грошової допомоги срібному призеру ХХХІІ літніх Олімпійських ігор Насібову 

Парвізу Паша-огли в сумі 1000,000 тис.грн.  

Загальна сума збільшення видатків за програмою складає 893,950 тис.грн. 

 
 
Директор департаменту спорту, сім’ї  
та молоді міської ради       П.С.Бланк 
 


