
Про відкриття відділення з хокею з шайбою у дитячо-
юнацькій спортивній школі  «Салют»   
№ 37 від 17.04.2018  

           Керуючись законами України «Про фізичну культуру і спорт», «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Положенням про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженим 
Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.08 № 993, зі змінами і доповненнями, 
розглянувши клопотання федерації хокею України у Запорізької обласної та звернення мешканців 
міста, з метою розширення основної діяльності дитячо-юнацької спортивної школи іншими 
видами спорту  Запорізька міська рада 

ВИРІШИЛА: 

           1. Відкрити  з 01.06.2018 року відділення з  хокею з шайбою у дитячо-юнацькій спортивній 
школі «Салют».  

           Місцезнаходження: 69106, м. Запоріжжя, вул.  Історична, буд. 14. 

           2. Департаменту спорту, сім'ї та молоді   міської ради у встановленому чинним 
законодавством порядку  внести зміни   до Статуту дитячо-юнацької спортивної школи «Салют», 
виклавши його в новій редакції.  

          3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради  Пустоварова А.І. та голову постійної комісії міської ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму Зайцева В.О. 

  

  

Міський голова 

                                                                                           В.В.Буряк 

  

Рішення підготовлено департаментом 

спорту, сім’ї та молоді міської ради 

  

Директор департаменту 

спорту, сім’ї та молоді   

міської ради                                                                         П.С.Бланк     

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту  рішення Запорізької міської ради 

«Про відкриття відділення з  хокею з шайбою у  

          дитячо-юнацькій спортивній школі  «Салют»  

 
 

             В м. Запоріжжя на теперішній час при Запорізькій обласній федерації 

хокею функціонує дві дитячі команди хокею з шайбою в якій займається --- 

дітей та підлітків. Команди виступають в Першостях України серед юнаків у 

своїх вікових групах. За останній час різко виросла   орендна плата  за льодове 

покриття, тренерів-викладачів кличуть працювати в інші міста України. 

Команди повністю утримуються за кошти батьків, яких вже не вистачає і вони 

знаходяться на стадії закриття.  

             Від батьків дітей, які займаються в дитячих хокейних клубах, федерації 

хокею України у Запорізької області надійшло звернення з проханням зберегти  

дитячі команди, тренерський склад та відкрити при міській дитячо-юнацькій 

школі відділення з хокею з шайбою.  

            Наприкінці 2016 року ПАТ «Мотор Січ» було приватизовано  Палац 

спорту «Юність». Товариством було розроблено проект реконструкції палацу з 

використанням сучасних технологій.  Проектом реконструкції передбачено 

штучне льодове покриття. Це надасть новий поштовх в розвитку зимових видів 

спорту. На теперішній час навчально-тренувальні заняття планується 

проводити у льодовому манежі «Метелиця».   

  Відкриття відділення з  хокею з шайбою обумовлено   зростанням  

популярності  та великою кількістю охочих з числа дітей та підлітків займатись 

саме цим видом спорту, розширить географію олімпійських видів спорту в 

нашому місті. Пропозиція спрямовано на розвиток інтересів юних спортсменів 

та надання можливості займатись обраним видом спорту більше 100 дітям та 

підліткам міста.  Навчально-тренувальні   заняття   будуть проводити 4 тренера-

викладача,  що сприятиме розвитку  хокею з шайбою  та підтримає хокейні 

традиції Запорізького краю.  

Планується відкриття 6 груп початкової підготовки та 2 групи 

попередньої базової підготовки 1 року навчання. До кінця року на 

функціонування відділення необхідно 338,1 тис. грн. 
   

 

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






