
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради 

від 22.06.2021 №241 

  

 

Розглянувши подання керівника ДЮСШ Сергія Кучінки про доповнення 

переліку розцінок та платних послуг, які можуть надаватися Мукачівським 

спортивно-оздоровчим комплексом Дитячої юнацької спортивної школи 

Мукачівської міської ради Закарпатської області, з метою залучення більшої 

кількості населення, створення сприятливих умов для занять фізичною 

культурою та спортом, поповнення матеріальної бази закладу, враховуючи 

постанову Кабінету Міністрів України №356 від 14.04.2009 року керуючись пп. 

2 п. «а» ст. 28, ч. 6 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, виконавчий комітет Мукачівської міської ради ВИРІШИВ: 
  

1. Внести зміни в додаток 1 до рішення виконавчого комітету Мукачівської 

міської ради від 26.06.2021 №241 «Про затвердження платних послуг, які 

надаватимуться спортивно-оздоровим комплексом Дитяча юнацька спортивна 

школа Мукачівської міської ради Закарпатської області» та затвердити його у 

новій редакції згідно додатком. 

2.  Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради №397 від 05.10.2021р. «Про внесення змін до 

рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 22.06.2021 №241». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради 

Катерину Кришінець-Андялошій. 
  

 

Міський голова                                                                         Андрій БАЛОГА 
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           Додаток  

до рішення виконавчого комітету     

Мукачівської міської ради 

_____________ №______ 
 

 
Перелік 

розцінок та платних послуг, які надаватимуться  
Мукачівським спортивно-оздоровчим комплексом  

дитячої юнацької спортивної школи Мукачівської міської ради  
Закарпатської області 

 

Послуга Вартість 

Басейн Дорослі 1 день 100 грн. ( при наявності 

карти Мукачівця); 

 інші громадяни – 150 грн.; 

діти 1 день – 50 грн. (до 130 см 

безкоштовно); 

безкоштовно – пенсіонери за 

направленням сімейного лікаря групою 

20 чоловік 2 рази  на тиждень з 8 

години ранку з тренером. 

Ігровий зал 500 грн. за 1 годину. 

Трав`яне футбольне поле для 

тренувань 

400 грн. за годину. 

Стадіон ( легкоатлетичні доріжки із 

секторами) 

1000 грн. за годину. 

Тренажерний зал 

Зал пауерліфтингу 

Абонемент 300 грн. на місяць безліміт 

3 місяці – 800 грн.; 

6 місяців – 1500 грн.; 

12 місяців – 2800 грн. 

Зал карате по договору 5000 грн. за місяць. 

Корти тенісні 200 грн. на 1 годину 

Футбольний майданчик 500 грн. на 1,5 годин 

Багатофункціональний майданчик 500 грн. на 1 годину 

Гуртожиток 130 грн. за добу 

Зал для занять єдиноборствами в 

спортивно-адміністративному 

корпусі згідно договору 

3000 грн. за місяць з умовою укладання 

прямих договорів сплати за спожиту 

електроенергію та використану воду 

Зал для боксу по договору 200 грн. за годину 

Зал легкої атлетики по договору 250 грн. за годину 

Тренажерний зал по договору 300 грн. за годину 

Бігові доріжки по договору 6шт. по 

колу 

300 грн. за годину 
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Бігові доріжки по договору 1 шт. по 

колу 

50 грн. за годину 

Сектор легкоатлетичний для 

метання диску 

250 грн. за годину 

Сектор легкоатлетичний для 

метання спису 

250 грн. за годину 

Сектор легкоатлетичний для 

горизонтальних стрибків 

250 грн. за годину 

Сектор легкоатлетичний для 

вертикальних стрибків 

250 грн. за годину 

Бігові доріжки з ямою для 

горизонтальних стрибків 

200 грн. за годину 

Сектор для штовхання ядра 100 грн. за годину 

Зал греко-римської боротьби по 

договору 

5000грн. за місяць 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету           

Мукачівської міської ради                                                       Олександр ЛЕНДЄЛ 

 


