
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення Запорізької міської ради 
«Про внесення змін до програми «Фізична культура та спорт на 2016-2018 
роки», затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 № 33 «Про 
затвердження «Програми фінансування заходів з питань сім’ї та молоді на 2018 
рік», «Міської програми підтримки обдарованої молоді м. Запоріжжя на 2018 
рік» та про внесення змін до рішень міської ради від 25.12.2015 №18,  від 
31.01.2014 №27 (зі змінами та доповненнями)» 
 

Планується внести зміни до програми «Фізична культура та спорт на 

2016-2018 роки». 

За завданням «Забезпечення роботи комунального підприємства 

«Міський футбольний клуб «Металург» по заходу «Надання фінансової 

підтримки комунальному підприємству «Міський футбольний клуб «Металург» 

збільшити видатки на суму 962,672 тис.грн. для утримання молодіжної команди 

з футболу U-19. 

 Створення команди U-19, передбачає участь у змаганнях Української 

Прем’єр Ліги U-19, що наблизить запорізьких футболістів до отримання право 

участі у Юнацькій лізі Чемпіонів УЄФА.  

 В сучасному футболі не можлива ефективна робота дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл без співпраці з юнацькою командою U-19.  Створення 

команди U-19 дозволить повністю завершити технологічний цикл системи 

багаторічної підготовки спортсменів, а саме після випуску з ДЮСШ, 

футболісти ще два роки будуть мати можливість тренуватись у складі команди 

U-19 та підвищувати свою спортивну майстерність, та ставати основою 

професійної футбольної команди КП «Міський футбольний клуб «Металург». 

 Створення групи підготовки U19, що орієнтована на вихованців ДЮСШ  

«Металург Запоріжжя» з футболу має важливе соціальне значення. Для більш 

ніж 800 юних футболістів різних вікових груп, які займаються на спортивному 

комплексі за адресою: вул. 12 Квітня, 2 і, майже 400 юних футболістів, які 

займаються на міських філіях ДЮСШ у різних районах міста, з’являється 

конкретна та досяжна мета – стати професійним спортсменом-футболістом і 

захищати кольори рідного міста Запоріжжя та національних збірних команд 

України різних вікових груп в офіційних змаганнях національного, 

європейського та світового рівнів.     

За завданням «Оновлення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл» по заходу «Придбання спортивного інвентарю» збільшити 

видатки на суму 60,15 тис.грн. для придбання  спортивного інвентарю у 

кількості 317 одиниць.  Рішенням міської ради від 26.04.2018 № 51 у дитячо-

юнацькій спортивній школі «Салют» з 01.06.2018 року відкрито відділення з  

хокею з шайбою і з метою створення умов для навчально-тренувальної роботи 

необхідно придбати спортивний інвентар (клюшки, шайби). 

 

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