
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про затвердженНJI Програми І 
розвитку та фУНІСЦіонуванНJI дитячо-юнацького спорту у 

місті Бровари на 2009-20 12роки 

І' ., 

РОЗГJIJlНYвши под8ИНJI управліННJI освіти від ЗО.ОЗ.2009р. за N! 2-10/1174, 
керуючись Законом Украіни <<Про фізичну культуру і спорт», Законом Украіни 
<<Про позaппdльну освіту» та постановою Кабінету МiнictpiB Украіни від 
06 травня 2001 року N! 4ЗЗ «Про затвердження переліку типів 
позашкільних навчальних закладів і Положення про позaппdльний 
навчальний заклад» та з метою вдосконалеННJI діяльності дитячо-юнацької 
спортивної школи управлінНJI освіти, керуючись п. 22 ст. 26 Закону Украіни 
«Про місцеве самоврядуванНJI», враховуючи висновки депутатських комісій з 
гуманіtарних питань та бюджету, фінансів і цін, Броварська міська рада 

ВИРПІ.ІИЛА: 

1. Затвердити Програму розвитку та фунІСЦіонув8ИНJI дитячо-юнацького 
спорту у місті Бровари на 2009-2012роки (додається). 

2. Фінансовому управлінню (начальник Коврига С.П.) передбачити кошти на 
реалізацію заходів Програми та здійснювати фінансування Програми у межах 
затверджених асигнувань у бюджеті міста на відповідний період. 

3. УправлінНІо освіти (начальник Онищенко В.І.) інформувати виконавчий 
комітет про хід виконaВНJI програми щорічно до 20 гpyДНJI. 

ВиконуІОЧИЙ обов' язки міського 
секретар Броварської міської Р 

м.Бровари 

від 16. 0'1. ~' 
Н!! ~OP6 -II-'{)j 



Под8ННJI : 
В.І. Онищенко 

начальник управліВНJI освіти _.--:-7"-===;=:=::::.-----

Погоджено: 

заступник міського голови 

ВИКОнуІоча обов'язки начальника 
юридичного відділу - головний 
спеціаліст 

~ Л.М.ВиноградОва 

~AJ' ;~ - А.В.Баба-Мірзоєва 

начальВИІС фінансового управління ____ h~a~(j_.,.)_ С.П.Коврига 
fI~ 

начальник управління економіки 

виконуюча обов'язки начальника 

загального відділу - головний 
спеціаліст 

голова постійної комісії 
з гуманітарних питань 

голова постійної комісії з питань 
соціально-економічного розвитку 
бюджету, фінансів і цін ' 
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ПРОГРАМА 

Додаток 

до рішеНИJI 

Броварської міської ради 

від·l{' tJII.()9 N!!/~і-q-P.l-

РОЗВІІТКУ та ФУllкціОllуваllllD ДIIТDЧО-IОllацького СПОРТУ 
у місті БроваРІІІІа 2009-2012РОКII 

І.ЗАГ АЛЬт ПОЛОЖЕІПІЯ 
Фізична культура і спорт є складовою виховного процесу учнівської та 

cтyдe~CЬKOЇ молоді у зміцненні здоров'Я, підвищенні фізичних і 
фУНКЦІОНальних можливостей організму людини. 

Фізичне виховання учнів за межами школи здійсlПOЄТЬСЯ сім'ЄlО . ' 
позamкшьвими установами, організаціями, ДІОсш. Вови допомагmоть 

загальноосвітнім навчальним закладам в організації позакласної спортивно
масової роботи з учнями. 

Зміст позашкільної спортивно-масової роботи з учнями у порівнянні з 
базовою і професійною освітою !'рУНТУЄТЬСЯ на засадах особистісного 
замовленвя дітей та їх батьків. 

Найсприятливіші умови ДJUI фізичного виховання школярів СТВОРІОЮТЬСЯ в 
дюсш. 

Дитячо-юнацька спортивна школа (далі - школа) - позamкiльвий навчальний 
заклад спортивного профілю, який забезпечує розвиток здібностей вихованців в 
обраному виді спорту, що в установленому порядку визнаний в Украіні, 
створює необхідні умови ДJUI гармонійного ВИХОВaНИJI, фізичного розвитку, 
повноцінного оздоровлеННJI, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, 
самореалізації, набyтrJl навичок здорового способу ЖИТ1'JI, підготовки 
спортивного резерву ДJIJI збірних команд Украіни. 

Зміни в суспільній свідомості стосовно розвитку фізичної культури і спорту, 
обумовлені соціальними, політичними та економічними перетвореннями. 

дпя вирішенням цих завдань необхідні програмні підходи та визначенвя 
пріоритетних напрJIМКiв розвитку дитячо-юнацької спортивної школи 

управління освіти. 

п. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Мета Програми полягає У створені умов. для роз~итку та фymщіонуваввя 
ДИТJIЧо-юнацької спортивної ШКОЛИ упрaВJI1ВВJl ОСВІТИ, зокрема CT~OP~~ 
необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, орramзац1ИНо-

технічних умов. 
Р . . п n .. 1Т1l спрИJIТИМе нормативно-правовому забезпеченmo, 
еатзац1JI рОгрСІоІУ"".І. . . . W • 

створеmпo необхідних соціально-еконоМІЧНИХ, .?рramзацIИ~О-теХН1ЧНИХ ~OB 
nncr ф. кування дит.:ячо-юнацьКОI СПОРТИВНОl ШКОЛИ упрaвmНВJI 
fOY- розвитку та унІЩІ0 

освіти. 

Основними завданнями Проrрами e:.w ихоВ8ВНJI фізичного розвитку 
ств б~; 1IUUY ""'ОВ ДЛJl гармоН1ИИОГО в, ' 

оо opeНWI Heo~ .. ~ .. J.'.. відпочинку і дозвілля дітей та молоді; 
Повноцінного оздоровле~, ~~стовд~о:авичок здорового способу житrя; 
оо СпрИJIННJI набyтrю у ШЮЛЬНОl молО 
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- забезпечеВНJI розвитку здібностей вихованців школи в обраному виді спорту, 
що в установленому порядку визнаний в Україні; 

- забезпече~ в ус~ановленому порядку участі вихованців школи у спортивних 
змaraинJIX РІЗного рІВНЯ; 

- створеНИJI умов функціонування спортивних класів з видів спорту; 
- забезпечеВНJI заходів щодо поновлеННJI навчально-методичної та матеріально-
технічної бази школи; 

- забезпечеВНJI підготовки спортивного резерву для збірних команд Украіни. 

ИІ. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ 

Система забезпечення напрямів розвитку дитячо-юнацького спорту ВКJIIOчає 
кадрове, спортивно-технічне, фінансове, медичне, інформаційне, організаційне 
забезпечеНИJI та вдосконалення навчально-спортивної дiJшьності і можлива 
IПJIJIXОМ проведеВНJI управлінням освіти наступних заходів: 

1. Створити оптимальні умови для якісного навчально-виховного процесу (2009-
2012 роки) 

2. Провести перереєстрацію статутних документів школи у відповідності до 
чинного законодавства, відповідно до якого розробити нові навчальні програми 
та тематичні плани (2009р.). 

3. СпрИJIТИ створенню та оформленшо стендів спортивних досяrнень (201 Ор.). 

4. Придбання комп'ютерної техніки (2010 р.). 

s. 3абезпечеННJI необхідними періодичними виданнями. (201 Ор.). 

6. 3абезпечити участь вихованців школи в міських, обласних, всеукраїнських та 
міжнародних змaraннJIX згідно календаря спортивно-масових заходів (2009-2012 
роки). 

7. Створити умови для відкритrя та функціонув~ спортивних класів з видів 
спорту на базі загальноосвітніх навчальних закладІВ (2009-2012 роки). 

8. Створити умови для забезпечеИНJI навчально-методичної та матеріально
технічної бази ппсоли (2009-2012 роки). 

9. 3атвердити та провести заходи до 4S-Ї річниці від ДНJI заснування ппсоли 
(вересень 2009р.). 

10 Удосконалити систему заохочеННJI та виплати ст~ендій спортсменам, які 
. бласних, всеукраїнських та МІЖНародних змагань та 

CТ~ призерами? . шдго. тували призерів змагань (2010-2012 роки). 
npеМ1lOВання тренеРІВ, JIКl 

11 ·11'тпень школи з видів спорту, ЩО в установленому . СпрИJlТИ розширенню Blf"Y"-. 

порядку визнані в Україні (2009-2012 роки). 
спо тивну роботу школи та систему підготовки і 

1~. У досхоналити навЧ~НО- Р ї іх передачі до вищих учбових закладів 
ВІДбору юних спортсмеН1В ДJIЯ подальшо 
СПортивного профimo .(2009-20 12 роки). 
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13. УЮlасти угоду з Броварським вищим училищем фізичної культури ДJIJI 
орraиiзації навчання перспективних спортсменів (2009-2012 роки). 

14. Віднови~ роботу лікарсько-фізкультурного диспансеру на базі 
Броварського МІськрайонного військомату (серпень 2009р.). 

15. УЮlасти угоду з кп «Оздоровчо-реабілітаційний ценtp» на використання 
плавального басейну для проведенНJI ЗaнJlть учнів відділеННJI плаванНJI (2009-
2012 роки). 

16. Організувати на базі оздоровчих дитячих таборів спеціалізовані зміни для 
учнів спортивної школи з метою продовженНJI навчально-tpенувальної роботи 
під час літніх шкільних канікул (2010-2012 роки). 
17. СпрИJIТИ peectpaцiї міських федерацій з ігрових видів спорту (tpaвen
червень 2009р.). 

18. СПРИJIТИ створеншо при школі Піклувальної Ради (квітень-tpавень 2009р.). 

19. Сприяти створеншо та функціонуванню спортивного клубу «Лідер» (tpaвen 
2009р.). 

20. Передбачити фінансуванНJI будівництва спортивного комплексу <cЦeHtp 
дитячо-юнацького спорту» (2011-2012 роки). 

IV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Виконання Програми дасть можливість: 

- залучити більшу чисельність дітей та юнацтва до занять фізичною культурою 
та спортом; 

_ створити необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, 
набyтrя навичок здорового способу ЖИТТЯ, змістовного відпочинку і дозвілля . .. . 
ДІтеи та МОЛОДІ; 

_ поліпшити підготовку спортивного резерву для збірних команд Украіни; 
_ поліпшити підготовку та досJII'ТИ високих спортивних результатів на обласних, 
всеукраїнських і міжнародних зм~; . о 
_ збільшити кількість спортивних клаСІВ з видш спорту; 
_ зменшити на ЗО відсотків кількість дітей та учнівської молоді, які віднесені за 
ставом здоров'я ДО спеціальної медичної групи. 

v. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ф. Програми здійСШQЄТЬСJl за рахунок коштів, які щороку 
lВ8Нсування. б ті ППCl' програм і заходів з розвитку та 

передбачаються у МІському юдже ,..,._.. . 

Ф . :ичо-юнвцького спорту, а-!~ож tиших незаборонених 
УИКЦІОНУВання дит. ф. ~p rf' Q. З розрахунком що 

чивним законодавством джерел шанс ~ о r O~q ~\O, ' 

додається. 1ft (І ~ .~ ~ * 
:~ r;!~1 ~ 0\ 

s 1 • .1 " 
Oo~ ;'o-f;.l Q о 

Вихоиуючий обов'язки міськоro roJlОВИ ф \(. ""lblb І В С ~ .. anожко 
секретар міської ради '. 



Подання : 

начальник управління освіти _---:.---::~~---- В.І. Онищенко 

Погоджено: 

заступник міського голови ~ Л. М. ВИНоградова 
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NI ПDОrpвми 
піп 

1 2 
POJBUnCY та фупкulопуа811ПR ДlП'АЧО· 

1. IОП8Ц1окоra спорту у иlm БРОВ8РІІ П8 

1009-1011рр. 

Мета: 

38ВД8Пl18 1. 

nOIC83HIIICII: 
кImoкlcn. ш., OJI, 

•• кlcn ставок педпр8ц1внпкlв, OJI, 

вlIUIшсн" OJI, 

•• кlcn )'Чпlв, ЧOJI. 

38SOДll 

І .. Проаccnr nepepCEC1Jla~. . . . . 
C'l'8ty111nS ДOК)'МClnїa Ш~ ... 

nOIC83UlllClr: 

IСІІIЦClllpські DlnpПlI 

ЗаХОДІІ 

2. ОфориnснUD стещ саоpnrвпns 
дОCllmеu. 

ПOXll3ИIlICU : 

сеРедНІ вартіС1Ь OДIIOro стецда 

кinЬХЇcn.: 

Зuода 

3За6UПСЧСППR uc06s1Ju111MU 
псаlоапч",,,," D .... DПІІм ... 
DОICIDПВКП: 

ldn.xlC1Ь lІаПмснуІІІІІ ... пrr. 
ссрсана вapтlС1Ь 1 иaRмснуванlUl па рік, 
rpи. 

2009 2010 
втомучиcnl втом чиcnl 

ОВ30М звг.Фонд спец.ШоНі ОВ30М звг.Фонд спец.фон Р830М 

3 4 5 6 7 8 9 

31,3' 31,3' . 319,05 319,05 - 1046,55 

2011 
втомучиcnl 

звг.сЬонд спец •• 
10 11 

1046,55 -

Додаток до Проrpвми, 
38ТВердженоТ рІшенням 

Бровв.РськоТ М!КОТ P{b~' .1.1. J' 
від (І?, ~I(. () N!I ";1 VI '" . 

тис.rpн • 
2012 
втом чиcnl 

РВІОМ 38rJboНA спец.фонд 

12 13 14 

4381,25 4381,25 -
CntореввА нсо6"'пs соцbun.НCНlCопомlЧНlIS, HOP"UITUBIIO-ПР8ВОВns, орraвЬ8QШnо-тesuічвп умоВ .... 3ДlAсвeшur IIU11IICpIDOBD зподів 

nJlR nO"RIIТIfV '1'1І 1��--IОlIVIIlIIIILlLJIпnrrО-IОНIІ .... коl Вllоl ШКCIJIП УПD8вnінnн освhп. 
CntOPIIТII ОППlиan.нl )'ІІОВП ДІІІІ Rкlспоro ВDВЧDnЬRО-ВDОВНОro рроцесу. 

1 

13 

6 
809 

. -..... - .. : . . 
0,2' . 

. .' О,і' ., . І •• ' .... . . . 

0,2 

1,5 1,5 

2" 
1 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

S 

233,0 _.-I.----j- ___ .-. .-l--~-• ~ 



Nt П~оrpвми 
піп 

1 2 
4. За6апечеlll" J'lam епоpruDнпа 
кома..,. школп у MICIoкna 'l)'рпlраа. 

ПОICD3IIUIСІI : 

кiJJьКЇcть 3DXолів В рік: 

сеРСД". вартість ІІDГOРОЛІІ (ГРІІ.) 

хаРЧУОUIІІІ суддів тв спортсмснів (грн.) 

Зааодu: 

4. За6апсчеUUІІ J'lam епоpruвuuа 
коаlа..,. ШІСD.IIІІ у 06паенпа 

BceyкpafllcloКUs та м .... ародНо 

n0lCD311111C11 : 

кinькїcть 3DXолів В рік: 

сеРCДlI. вартість noc:nynl 
(ВЇдрu."СІIИІ ) ГРН. 

кinькicть Мс:дІІІІсВ шт. 

ЗаВДІІUUIІ 2. 

3ааOJIIf: 

n0lCD3llUlI1 : 

cePCIUII вартість noc:nynl в ден .. 
(харЧ}'8llllИl) грн. 

ЗавдаUUIІ 3. 
Зпoдn: 

1. ПРUA6аuuн ueo6slднaro 
споP'liuвеlll'DDIІ та епоura6пaanаll1lll 
nOICll1IIUICU: 

РВЗ0М 

3 

16 

20,00 

0,3 

62 

2,00 

20 

2,00 

60 

56,00 

6,00 

6 

2009 2010 2011 2012 
втомучиcnl втом' чиcnl в тому чиcnі втом чиcnl 

звг.фонд спец.фон.« РВЗ0М звг.фонд спец.фон. РВЗ0М звг.Фонд спец.фе РВЗ0М авг.Фонд спец.ФоttД 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

16,00 16,00 16,00 16,00 16.00 16,00 

131,5 131,5 152,3 152,3 165,' 165,' 

BIдкpUТl1l та фymadоuyвuнв енОРПІВВО кnaclв :І BuдIa епоpry ва 6аlз1U1U11оВООСНirн~ В"'ІапIoВО заКllllДlв. 

108,00 108,00 120,00 120,00 135,00 135,00 

B .... Oll.lleнuB вавчапloво-мeтoдnчuоtта "lатерlапloпо-тuнl'lваІ 6ІІІН ШІСCUIII. 

30,0 30.0 30,0 30,0 40,0 40,0 

оА 
__ о, _______ , ______ --'1. _____ -' •. -_ 



НІ Проrpами 2009 2010 2011 2012 
піп в тому чиcnі втом чиcnl втомvчиcnl вто. чиcnі 

рааом ааг.фонд cnец.Фаtt.l рааом ааг.фанд cnец.фо" разом ааг.фанд cnец.Ф~ р830М ааг.фо~ cneц.фонд 

1 2 3 4 & 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
середні вартість aбnQДJIDНIUI, рік 108,4 
3. Прnд6aПllR кo ... nпIКIi8 mОpnl8поt 

,~ 7~ 7.15 ,~ '.15 7.15 
dlопаlП JI.IUIIrD0811X DIШIа шоату 
ПОJCll3IIIIКИ: 

3DПUIьна кin .. ldcть: шт. 
112 

фytijon: 18 ко ... nпекr.Ж 4 комаlШП ІІП'. 72 

xinькїсть КОМ" 4 
кinькїcть комплектів шт. 18 
CCPf.IUUI вартість J КО.lnЛещ rpи 

0,07 

ПlJlд6on: 10 КОIІUl.I4КО .... НlUIIІП' .. 40 
кількість КOMВIUI 

4 

кinыd:n. комплектів шт. 10 

серс=дWl вартість І IСОМnЛСIСТІІ, rpи 
0,07 

з.. .... пu4. CтвOPIl11l спстем" "'О'Пlвацііта C'I'IDtyJ1IО88ПnП ДmI ДОСЯI1lIIU1R DUСОIШS СПОpтD&ВI1S payaтardв • 

3810411: 
І. ЩОМ'СЯ'lпа домата ТРlllерщ_кі 

пlllПП)'&8ЛП y'Wlb-праерї& 
15,0 1~0 18,0 18,0 20,0 20,0 06nаeu.1S, 8сеукраtпClo ..... z та 

..... арОДНIll. mOP11UlH.1Z ТУРН'. 

ПОКD3ИИIСІ' : 

кfn,кїcn. ПРІаерів: 10 

раlір .вомат (%) 20 
2.ЩОlllса'lua ДОПn811l J"IHIIМ-
перем01КlUll1 o6.naaJJS, 

1,0 1,0 1.2 1.2 1,5 1.5 ВteyКР8tиCltІСП та I ...... poдnns 
['I'JPпlpla.rpllo 

nOlll3НИlСІ1 : 
.1t1d~ nouзcpі8: 10 J 
\CCDe.JU .. ~cn. " • (l'Dи.'\ 60 , І L J 

\ \ ..... _с 3иalСIl8llПl..ТlUmDРCCDL_амu .go !lt5:,1.JI1 ............ """- .. _. J 
" . . - .. -- -_ .. 0'_ • о - ._- .. 



НІ Проrpaми 2009 2010 
. 

2011 . 2012 
ПІП в та"")' чиcnl BтaM~ чиcnl втамучиcnl Bтa~ чиcnl 

раом заr.фонд спец.фон.t раЗ0М 38r.фонд спец.Фон. разам заr.сЬонд Iспец.Фе раЗ0М ааr.ФоНД спец.фонд 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Зuoдn: 

1. ВпraтoвnеПl1R памRТIШX МfДIIJIIП· ' 2,0 . 2,0 
вартіC1'l!, MCДlUli, ТlIС. 11»1. 0,100 
кinltКЇc:n. МCДlUlеП шr. 20 

:Jasu •• : 
2. ПремiJоlUIП~ 'ІреНІрІв ТІІ .. .- ..... -

" 

10~ .• :.," ,,:. ,10;сі епортаlепlв ! - , . . ' . . ., 
•• lden. треперІв ТІІ cnортааепlв 

20,0 

ееРедІlА Baprien. паraрoдn (f1JII.) 0.50 
Завда ••••• 6- SyдiauulP1to enOp11lBHOro КOМlllleкa "Центр дm1I.D-ШВ8Цltкоro cnoP'Q''' 

ЗаJlOДU: 

1. SудlвПlІІР'Во enOp11lBBora 
КОllln.nекса 

4000.0 4000.0 

n0lCl3llHlCI1 : 
вapт1c:n. проеmtD-коwтoрllCJIОі 

700,0 700.0 700,0 
ДOJCYМeНТIIIIii. I'DII. 

П01YJOlіc:n. КОlllnлексу, JCiпltКЇc:n. 
18,0 

вUшілen. " кілlt .. ;c:n. учнів дroсш 1600 І \ --~"l ~. р ... ,~~ 
... f:l/~ 

1ft ~ 'OI~ () 1 ?- .~ 
I.В.Сапажко 

.. ' "'~~ '" * ~~.: ~ .~ \ .,r tn 

~~ ~dQ: ~\ J) _ ," ф ~ 



Под8.НВJI : 

иач~НИІ( управлін:ня освіти ~~ . В.І. Онищенко 

Погоджено: 

заctyDВИIC міського голови ~ Л.М.Виноградова 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

YDРАВAlВНЯ ОСВІТИ 

07400 АІ.Бро"ар". ауЛ.ГQZаріllа.18. ІІІєл.(О4494) 5-14-81 (факс). 7-2З-79 E-ІІІаіl:ОsvіlаВrovаru@u!rr.Ilеl 

]О. 0/. Р9 Jo. N9 .itf:t, 
наН!! - від ----

Про внесення питань Д 

денного чергової сесії 

Секретарю 
Броварської міської ради 
Сапожку І.В. 

~. O!J·
O

' 

Шановний Ігоре Васильовичу! 

УправліННJI освіти Броварської міської ради просить Вас вКJПOЧИТИ до 
порядку денного чергової сесії Броварської міської ради питання: 

Про прийнятrя Проrpами розвитку та функціонування дитячо-юнацького 
спорту у місті Бровари на 2009-2012роки. 

Начальник управління освіти 

Шевчук В.с. 
7-2З-81 

В.І.Оиищенко 



УnpавліННJI OCBj~1f 
Броварська! місько! palll' 

ООО 328 


	0076
	0077
	0078
	0079
	0080
	0081
	0082
	0083
	0084
	0085
	0086
	0087
	0088

