
УКРАЇНА  

Рожнятівська селищна рада  

Івано-Франківської області 

        (тринадцята сесія восьмого демократичного скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 30 вересня 2021 року               смт.Рожнятів 

№ 323 - 13/2021 

 

Про роботу Рожнятівської ДЮСШ 

Рожнятівської селищної ради 

 

 

Заслухавши та обговоривши звіт директора дитячо-юнацької 

спортивної школи Шлапака Р.Р. про роботу Рожнятівської ДЮСШ, 

керуючись ст. 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з 

метою покращення роботи Рожнятівської ДЮСШ та розвитку фізичної 

культури і спорту в територіальній громаді, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Звіт директора дитячо-юнацької спортивної школи Шлапака Р.Р. про 

роботу ДЮСШ Рожнятівської селищної ради взяти до відома (звіт 

додається). 

2. Директору Рожнятівської ДЮСШ Шлапаку Р.Р. спрямувати свої зусилля 

на створення власної спортивної бази ДЮСШ, з цією метою спільно із 

відділом фінансів та відділом освіти, молоді та спорту селищної ради 

вишукувати кошти для облаштування фасаду та огорожі основної будівлі 

школи, що по вул. Шкільній 14, облаштування корту - настеленням 

штучного покриття, зміцнення матеріально-технічної бази, придбання 

спортивного обладнання та інвентаря. 

3. Контроль покласти на заступника селищного голови з питань роботи 

виконавчих органів ради – Мацевка В.С.. 

 

Селищний голова                                                                     Василь РИБЧАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення Рожнятівської 

селищної ради 

від 30.09.2021р. 

№323 - 13/2021 

 

Звіт про роботу ДЮСШ Рожнятівської селищної ради 

Рожнятівська селищна рада увійшла в склад засновників Рожнятівської 

ДЮСШ рішенням селищної ради від 24.12.2020 року № 45-2/2020. 

Основними завданнями є реалізація державної політики в галузі фізичної 

культури  і спорту, забезпечення розвитку здібних вихованців в обраному 

виді спорту, підготовка спортивного резерву для збірних команд району та 

області і інше. 

Прийом до спортивної школи проводиться на основі відбору дітей і 

підлітків, які мають достатню фізичну підготовку та належний стан здоров’я, 

навчально-тренувальна робота проходить в приміщеннях та спортивних 

залах ЗЗСО територіальної громади. 

У ДЮСШ проводять підготовку вихованців із 5 видів спорту, зокрема: 

футбол, волейбол, легка атлетика, дзюдо та самбо. До занять залучено 292 

вихованці у 26 групах. 

Навчально - тренувальний процес проводять 10 тренерів – викладачів з 

яких: 9 основні працівники та 1 за сумісництвом. 

За підсумками рейтингу роботи у 2020 році серед спортивних шкіл 

області, Рожнятівська ДЮСШ зайняла 6 місце із 21 спортивних шкіл.  

Разом з тим, слід відмітити те, що однією з потреб Рожнятівської 

ДЮСШ є створення власної спортивної бази на стадіоні «Колос» в смт. 

Рожнятів, збільшення фінансування на навчально-тренувальну роботу, 

придбання спортивного обладнання та інвентаря. 

На утримання Рожнятівської ДЮСШ у 2021 році затверджено 

кошторис коштів у сумі  2845,6 тис грн. За 9 місяців поточного року 

профінансовано – 2006,0 тис. грн., в т.ч.: на оплату праці - 1830,5 тис.грн., 

навчально-тренувальну роботу - 21,3 тис.грн., придбання спортивного 

обладнання та інвентаря – 9,8 тис.грн.. 

 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради        Тетяна Михайлишин 
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