
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 60 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

25.07.2019               Мукачево    №1444 
 

 
Про затвердження Програми розвитку 

фізичної культури і спорту м. Мукачева на 2018-2020 роки у новій редакції 
 

З метою вдосконалення необхідних умов для подальшого розвитку 
фізичної культури та спорту в місті Мукачеві, сприяння безперервності та 
послідовності занять фізичною культурою і спортом громадян різних вікових 
груп, забезпечення підтримки громадських організацій фізкультурно-
спортивної спрямованості, відповідно до Закону України «Про фізичну 
культуру і спорт», керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 та ч. 1 ст. 59  Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
депутатської комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
(протокол №68 від 24.07.2019 р.), постійної депутатської комісії з питань 
освіти, культури, молоді і спорту та духовного розвитку (протокол №46    
від  24.07.2019 р.), Мукачівська міська рада вирішила: 

 
1. Затвердити Програму розвитку фізичної культури і спорту м. Мукачева  

на 2018-2020 роки у новій редакції, що додається. 
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення 33 сесії 7 скликання 

Мукачівської міської ради від 30.11.2017 року №880 «Про затвердження 
Програми розвитку фізичної культури і спорту  на 2018-2020 роки». 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради (Тоба М.) фінансування проводити в межах затверджених асигнувань в 
бюджеті на відповідний рік. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 
управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради Кришінець-Андялошій К. і постійні депутатські комісії з питань: освіти, 
культури, молоді, спорту та духовного розвитку; бюджету та соціально-
економічного розвитку. 
 
 
Міський голова                     А. Балога 
 
 
 
 
 

      
 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням 60 сесії  
7-го скликання  
Мукачівської міської ради  
25.07.2019 №1444 

 
 

П Р О Г Р А М А 
розвитку фізичної культури і спорту м. Мукачева  

на 2018-2020 роки у новій редакції 
 

   1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
(загальна характеристика Програми) 

 
1.1. Ініціатор розроблення 

Програми 
Управління освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради 

1.2. Підстава для розроблення 
Програми 
 

Закон України «Про фізичну культуру і 
спорт»,  
п. 22 ч. 1 ст. 26 та ч. 1 ст. 59  Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» 

1.3. Розробник Програми Управління освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради 

1.4. Головний розпорядник коштів   Управління освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради 
Відділ комунального будівництва 
виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради 

1.5. Відповідальний виконавець 
Програми 

Управління освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради 

1.6 Учасники Програми Управління освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради, відділи та управління, 
міські федерації: з легкої атлетики, 
футболу, спортивного орієнтування, 
баскетболу, волейболу, східних 
єдиноборств, боксу, зимових видів 
спорту;відділ комунального будівництва 
виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради; міські організації 
фізкультурно-спортивних товариств, 
міське відділення НОК України, міські 



спортивні клуби; центр фізичної 
культури інвалідів «Інваспорт»; 
громадські спортивні організації, які 
опікуються спортом серед ветеранів; 
громадські спортивні організації, які 
опікуються спортом серед дітей та 
молоді 

1.7 Термін реалізації Програми 2018-2020 роки 
1.8 Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 
Програми (для комплексних 
програм) 

Місцевий бюджет м.Мукачево, інші 
джерела, не заборонені законодавством 

1.9 Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми (тис.грн.) 
всього: 
у тому числі : 

 
 
 
4570,0 
-  

1.9.1. коштів місцевого бюджету  4570,0 
1.9.2. коштів інших джерел  - 

 
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

За останні роки в місті відмічаються позитивні зрушення щодо залучення 
різних верств населення до занять фізичною культурою і спортом. 

У спортивних закладах міста упродовж 2017 року збільшено на  390 
кількість дітей та молоді, залучених до фізкультурно-оздоровчих занять, понад 
тисячу осіб почали займатися спортом та фізичною культурою за місцем 
проживання та в місцях масового відпочинку. 

Разом з тим проведений аналіз діяльності установ, організацій 
фізкультурної спрямованості свідчить про існування проблем щодо зміцнення 
здоров’я населення міста, залучення його до занять фізичною культурою і 
спортом. 

Кількість вихованців, учнів та студентів, що віднесені за станом здоров’я 
до спеціальної медичної групи, збільшилася приблизно на 24%. 

Недостатня спортивна інфраструктура, яка могла би задовольнити 
потреби населення в щоденній руховій активності відповідно до фізіологічних 
потреб, у тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями.  

Комплексний підхід до розв’язання існуючих проблем на основі 
використання програмно-цільового методу потребує розроблення, 
затвердження та виконання протягом 2018-2020 року відповідної Програми. 

 
3. Визначення мети та завдань Програми 

 Мета Програми полягає у створенні умов для залучення широких верств 
населення до масового спорту, популяризацію здорового способу життя та 
фізичної реабілітації, а також максимальної реалізації здібностей обдарованої 
молоді в дитячо-юнацькому спорті, спорті вищих досягнень та виховання її в 
дусі олімпізму. 
 



 
Завданнями Програми є: 

- Проведення спортивних заходів за програмою міських спартакіад серед  
закладів загальної та сердньої освіти; 

- Проведення регулярних міських змагань, відкритих турнірів, чемпіонатів, 
кубків, обласного , Всеукраїнського та міжнародного рівня  з різних видів 
спорту серед різних вікових категорій та серед спортсменів-інвалідів; 

- Забезпечення підготовки та участі спортсменів міста різних вікових категорій, 
(збірних команд) у спортивних заходах обласного та всеукраїнського рівня з 
олімпійських видів  спорту та неолімпійських видів спорту; 

- Відзначення кращих тренерів та спортсменів міста щомісячними стипендіями 
(15 осіб). 

 
4.Обгрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми, 

джерела фінансування 
 Розв’язання проблем та досягнення мети здійснюватиметься, зокрема 
шляхом: 
 збільшення в закладах освіти обсягів рухової активності на тиждень та 
виховання здорової дитини; 

створення умов для розвитку регулярної рухової активності різних верств 
населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, побажань, 
здібностей та індивідуальних особливостей кожного; 

удосконалення процесу відбору обдарованих дітей, які мають високий 
рівень підготовки та здатні під час навчально-тренувальних занять витримувати 
значні фізичні навантаження, для подальшого залучення їх до системи 
резервного спорту; 

підтримка закладів фізичної культури і спорту, зокрема дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, спортивних громадських організацій та залучення до 
навчально-тренувального процесу провідних тренерів; 

підтримка та розвиток олімпійського, паралімпійського та 
дефлімпійського руху; 

взаємодії з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної 
спрямованості та іншими суб’єктами сфери фізичної культури і спорту; 

врегулювання системи розвитку матеріально-технічної бази спорту та 
вжиття дієвих заходів до залучення інвестицій на зазначену мету; 

поступового оновлення спортивної матеріально-технічної бази закладів 
фізичної культури і спорту, зокрема дитячо-юнацьких спортивних шкіл і 
закладів загальної та середньої освіти; 

удосконалення системи відзначення та заохочення спортсменів, тренерів, 
ветеранів фізичної культури і спорту. 

Передбачається  здійснити  об’єктивний моніторинг наявних ресурсів 
сфери фізичної культури і спорту, забезпечення збереження та розширення 
мережі існуючих закладів фізичної культури і спорту м.Мукачево. 

 В подальшому передбачається поліпшення організаційного, кадрового, 
матеріально-технічного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури 
і спорту. 

 
 



 
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, 

передбачених в міському бюджеті м.Мукачева, а також  інших джерел, не 
заборонених законодавством. 

Обсяг фінансування Програми, зокрема за рахунок коштів міського 
бюджету, визначається щороку, виходячи з фактичних можливостей бюджету, а  
також з урахуванням конкретизації завдань за результатами виконання 
Програми за попередній період. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання 
Програми, становить  4570,0 тис. грн. 

Ресурсне забезпечення Програми (додаток 1). 
Перелік заходів і завдань Програми  (додаток 2). 
 
5. Очікувані результати 
збільшення обсягу рухової активності учнівської та студентської молоді 

до 8-12 годин на тиждень; 
 підвищення рівня залучення до змістовного дозвілля та відпочинку 

населення, насамперед молоді, із щорічним збільшенням на 3% рівня 
охоплення населення руховою активністю в обсязі до 30 хвилин щодня; 

 залучення до 20% дітей та молоді 6-23 років до занять у дитячо-
юнацьких спортивних школах, створення умов для розвитку резервного спорту 
та ефективного поповнення складу  збірних команд міста; 

забезпечення збереження передових позицій успішної участі  спортсменів 
міста в обласних, всеукраїнських, міжнародних змаганнях; 

створення цивілізованих умов для соціальної адаптації та реабілітації 
інвалідів і осіб з обмеженими фізичними можливостями; 

підвищення рівня авторитету міста у всеукраїнському  спортивному 
співтоваристві. 

 
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координацію  роботи  та  контроль  за виконанням  заходів Програми  
здійснює  управління  освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради. 

Відповідальний виконавець Програми – управління освіти, молоді та 
спорту виконавчого комітету Мукачівської міської ради щокварталу, до 15 
числа наступного за звітнім періодом місяця та щороку до 10 лютого надає 
фінансовому управлінню та відділу економіки виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради інформацію про стан виконання Програми згідно 
додатку 3.  Після закінчення встановленого строку виконання Програми, 
управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради складає заключний звіт про результати її виконання та подає на розгляд 
сесії Мукачівської міської ради.  

 
   
Секретар міської ради                                                                          І.Маняк



Додаток 1 до Програми 
ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням 60 сесії  
7-го скликання  
Мукачівської міської ради  
25.07.2019 №1444 

 
 

Ресурсне забезпечення  
Програми розвитку фізичної культури і спорту м. Мукачева на 2018-2020 роки у новій редакції 

 
Джерела фінансування Обсяг коштів,  

що пропонується 
залучити на  
виконання  
Програми 
(тис. грн.) 

Етапи виконання Програми 

2018 2019 2020 

Обсяг ресурсів,  всього: 
У тому числі: 

4570.0 1420.0 1515.0 1635.0 

Місцевий бюджет 4570.0 1420.0 1515.0 1635.0 
Інші джерела, не 
заборонені чинним 
законодавством 

0 0 0 0 

 
 

    Секретар міської ради                  І. Маняк  
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2 до Програми 
ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням 60 сесії  
7-го скликання  
Мукачівської міської ради  
25.07.2019 №1444 

 
Перелік заходів і завдань  

Програми розвитку фізичної культури і спорту м. Мукачева на 2018-2020 роки у новій редакції 
№ 
п/п 

Назва 
напрямку  
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік  
заходів Програми 

строки 
виконан

ня  

Виконавці Джерела 
фінансу-

вання 

Орієн-
товний 
обсяг  

фінан-
суван-ня,  
тис. грн. 

у тому числі за етапами 
та роками, тис. грн:  

 

Очікувані  
результати 

2018 2019 2020 

1 Фізична 
культура і 
спорт 

1.1. Проведення 
спортивних заходів 
за програмою 
міських спартакіад 
серед  закладів 
загальної та сердньої 
освіти   (Придбання кубків, 
грамот , медалей, оплат а 
суддійст ва) 

Постійно Управління 
освіти, 
молоді та 
спорту 
виконавчог
о комітету 
Мукачівськ
ої міської 
ради 

Місцевий 
бюджет 

90.0 20.0 30.0 40.0 Залучення 
більшого 
кола 
школярів 
до 
здорового 
способу 
життя 

  1.2. Проведення 
регулярних міських 
змагань, відкритих 
турнірів, 
чемпіонатів, кубків, 
обласного , 
Всеукраїнського та 
міжнародного рівня  
з різних видів спорту 
серед різних вікових 
категорій та серед 
спортсменів-

Постійно Управління 
освіти, 
молоді та 
спорту, 
спортивні 
федерації, 
фізкультур
но-
спортивні 
товариства 

Місцевий 
бюджет 

1050.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

350.0 400.0 Залучення 
мешканців 
міста, 
спортсмені
в аматорів, 
спортсмен-
нів-
інвалідів до 
занять 
фізичною 
культурою 
та спортом 



інвалідів;  
(Придбання кубків, грамот , 
медалей, нагородної 
ат рибут ики спорт ивного 
інвент аря, сувенірної 
продукції, для нагородж ення 
перемож ців т а призерів  
змагань, оплат у суддійст ва, 
медичного забезпечення) 

  1.3. Забезпечення 
підготовки та участі 
спортсменів міста 
різних вікових 
категорій, 
(збірних команд) у 
спортивних заходах 
обласного та 
всеукраїнського 
рівня з олімпійських 
видів  спорту та 
неолімпійських 
видів спорту 

Постійно Управління 
освіти, молоді 
та спорту 
виконавчого 
комітету 
Мукачівської 
міської ради, 
спортивні 
федерації, 
фізкультурно-
спортивні 
товариства 

Місцевий 
бюджет 

780.0 
 
 
 
 
 
 

180.0 
 
 
 
 
 
 

350.0 250.0 Збереження 
та 
примножен
ня 
спортивних 
результатів 
спортсмена
ми міста 

  1.4. Відзначення 
кращих тренерів та 
спортсменів міста 
щомісячними 
стипендіями (15 
осіб) 

Постійно Управління 
освіти, молоді 
та спорту 
виконавчого 
комітету 
Мукачівської 
міської ради 

Місцевий 
бюджет 

540.0 180.0 180.0 180.0 Відзначення 
кращих та  
успішних 
виступів 
талановитих 
спортсменів 
та тренерів 
на 
всеукраїнськ
их та 
міжнародни
х змаганнях 

Всього 2460,0 680,0 910,0 870,0  
2 Матеріально- 

технічне 
забезпечення  
 сфери 
фізичної 
культури і 

2.1. Придбання  
спортивного 
обладнання та 
інвентарю для 
спортивних 
громадських 

Постійно Управління 
освіти, молоді 
та спорту 
виконавчого 
комітету 
Мукачівської 
міської ради 

Місцевий 
бюджет 

675.0 145.0 160.0 170.0 Зміцнення 
матеріальн
о-технічної 
бази 
спортивних 
організацій 



спорту організацій міста та 
інших організацій 
фізкультурно-
спортивного 
спрямування, які 
опікуються 
розвитком фізичної 
культури і спортом 
(в тому числі 
дитячо-юнацьким) 

для 
якісного 
проведення 
тренувальн
ого процесу 

  2.2. Придбання  
спортивного 
обладнання та 
інвентарю для 
закладів загальної та 
середньої освіти 
міста 

Постійно Управління 
освіти, молоді 
та спорту 
виконавчого 
комітету 
Мукачівської 
міської ради 

Місцевий 
бюджет 

1635.0 595.0 445.0 595.0 Зміцнення 
матеріально-
технічної бази 
навчальних 
закладів для 
ефективного 
заняття 
фізичною 
культурою і 
спортом 

  2.3. Здійснення 
будівництва нових 
спортивних споруд у 
т.ч. льодових арен, 
майданчиків із 
синтетичним 
покриттям та 
тренажерним 
обладнанням 

Протягом 
терміну 
дії 
програми 

Відділ 
комунального 
будівництва 
виконавчого 
комітету 
Мукачівської 
міської ради 
 

Місцевий 
бюджет 
за рахунок 
коштів 
виконавців 
програми 

0 0 0 0 Розвиток 
спортивної                
інфраструк
тури                             
міста 
 

Всього 2310,0 740,0 605,0 765,0  
3 Інформаційне          

забезпечення                
сфери                          
фізичної                                 
культури і                                         
спорту 
 

3.1. Залучення 
видатних 
спортсменів, 
спортсменів-
інвалідів, 
ветеранів спорту до 
участі у масових 
фізкультурно-
спортивних 

Протягом 
терміну 
дії 
програми 

Управління 
освіти, молоді 
та спорту 
виконавчого 
комітету 
Мукачівської 
міської ради 

- 0 0 0 0 Популяриза
ція            
фізичної                   
культури і                           
спорту в 
місті 



заходах, з метою 
популяризації 
фізичної 
культури і спорту в 
місті 
та пропаганди 
здорового 
способу життя 

  3.2. Ведення 
агітаційно- 
просвітницької 
роботи з 
питань культури 
здоров’я й фізичного 
виховання населення 
за допомогою 
засобів масової 
інформації. 

Протягом 
терміну 
дії 
програми 

Управління 
освіти, молоді 
та спорту 
виконавчого 
комітету 
Мукачівської 
міської ради 

- 0 0 0 0 Пропаганда 
здорового 
способу 
життя 
в місті 
 

Всього 0 0 0 0  
4 Міжнародне 

співробітницт
во у сфері 
фізичної 
культури і 
спорту 

4.1. Розвивати 
співпрацю між 
Мукачевом та 
містами 
побратимами в 
галузі фізичної 
культури і спорту 

Протягом 
терміну 
дії 
програми 

Управління 
освіти, молоді 
та спорту 
виконавчого 
комітету 
Мукачівської 
міської ради 

- 0 0 0 0 Підвищенн
я 
спортивног
о 
іміджу 
міста 

  4.2. Сприяти участі 
спортсменів міста в 
міжнародних 
спортивних заходах 
згідно із 
запрошенням 
організаторів заходів 

Протягом 
терміну 
дії 
програми 

Управління 
освіти, молоді 
та спорту 
виконавчого 
комітету 
Мукачівської 
міської ради 

- 0 0 0 0 підвищення 
спортивног
о 
іміджу 
міста 
 

Всього 0 0 0 0  
Разом по Програмі 4570,0 1420,0 1515,0 1635,0  

 
 Секретар міської ради                            І.Маняк 



Додаток 3 до Програми 
ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням 60 сесії  
7-го скликання  
Мукачівської міської ради  
25.07.2019 №1444 
 

 
Інформація про виконання Програми за ___________20__ рік   

 1.____________  ________________________________________________________________________________________________ 
                  КЕКВ    найменування головного розпорядника бюджетних коштів 
 2.____________        ___________________________________________________________________________________________ 
                   КЕКВ    найменування головного розпорядника бюджетних коштів 

3 .______________         _______________________________________________________________________________________________  
        КЕКВ                                                       найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження 

            4. Напрями діяльності та заходи програми _______________________________________________________________________        
 
№ п/п Захід Головний 

виконавець 
та строк 

виконання 

Планові обсяги фінансування, тис. грн. Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. Стан 
виконання 

заходів 
(результат

ивні 
показники 
виконання 
програми) 

 
 

Всього 

У тому числі:  
Всього 

У тому числі: 
Міський 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Районний, 
міський (міст 

обласного 
підпорядкува
ння) бюджети 

Кошти 
небюдждет 
них джерел 

Міський 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Районний, 
міський 

(міст 
обласного 

підпорядкув
ання) 

бюджети 

Кошти 
небюдж

дет 
них 

джерел 

              
                                                                                      

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                    тис. гривень 

Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення 

усього загальний фонд Спеціальний фонд усього Загальний фонд Спеціальний фонд усього Загальний фонд Спеціальний фонд 

         

 
Секретар міської ради              І.Маняк 


	загальний фонд

