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Звіт  
про виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту  
в м. Кіровограді на 2016 рік протягом січня – вересня 2016 року 

 

Відповідно до Програми розвитку фізичної культури і спорту в                   
м. Кіровограді на 2016 рік, затвердженої рішенням Кіровоградської міської 
ради від 29 березня 2016 року № 138, відділом фізичної культури та спорту 
Кіровоградської міської ради забезпечено: 

проведення навчально-тренувальних зборів і змагань із олімпійських  
та не олімпійських видів спорту, спорту інвалідів; 

проведення міських чемпіонатів, кубків, спартакіад, турнірів;  
організацію і проведення спортивно-масових заходів міським центром 

фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» серед колективів фізичної 
культури, громадських і ветеранських організацій, у загальноосвітніх 
навчальних закладах та за місцем проживання і відпочинку населення тощо. 

 

З метою організаційного забезпечення виконання вищезазначених 
завдань проведено 32 наради відділу з керівниками підпорядкованих дитячо-
юнацьких спортивних шкіл, під час яких було розглянуто 226 організаційних 
питань. Проведено засідання колегії відділу фізичної культури та спорту 
Кіровоградської міської ради та засідання організаційного комітету щодо 
роботи Кіровоградського міського центру фізичного здоров'я населення 
«Спорт для всіх». За підсумками проведеної роботи підготовлено 4 рішення 
Кіровоградської міської ради, 3 рішення виконавчого комітету, видано                
809 наказів начальника відділу, підготовлено 705 документів. 

Уся робота проводилась у співробітництві з управліннями освіти, 
науки, молоді та спорту облдержадміністрації, виконавчими органами 
міської ради, фізкультурно-спортивними товариствами, громадськими 
об'єднаннями, федераціями з видів спорту та спортивними клубами.  
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У місті Кіровограді діють 7 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 

одна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву, школа 
вищої спортивної майстерності та дитячо-юнацька футбольна школа 
Академія футбольного клубу «Зірка», в яких займаються фізичною 
культурою і спортом більше 4 тис. дітей, що становить близько 18 % від 
загальної кількості дітей шкільного віку.  

Рішенням Кіровоградської міської ради від 28 липня 2016 року № 459 
створено комунальний заклад «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 
школа № 4 Кіровоградської міської ради», який розпочав функціонувати           
з 01 вересня 2016 року. 

Протягом 9 місяців 2016 року на утримання 4 комплексних дитячо-
юнацьких спортивних шкіл, підпорядкованих відділу фізичної культури та 
спорту міської ради, профінансовано 7608,7 тис. грн., у т.ч. на виплату 
заробітної плати – 5812,5 тис. грн., на утримання спортивних споруд і 
енергоносії – 315,5 тис. грн, на проведення спортивних заходів і навчально-
тренувальних зборів – 226,4 тис. грн., капітальні видатки – 1175,7 тис. грн.            
та інші поточні видатки.  

Для потреб дитячо-юнацьких спортивних шкіл придбано: тенісний стіл, 
три спортивні велосипеди, три велотренажери, пульсометр, два спортивні 
пневматичні пістолети, комп’ютер, принтер на загальну суму 399,7 тис. грн. 

З метою належного утримання фізкультурно-оздоровчих і спортивних 
споруд, відповідно до Програми розвитку фізичної культури і спорту в                 
м. Кіровограді на 2016 рік виконується капітальний ремонт покрівлі 
стрілецького тиру комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 
спортивна школа № 3 Кіровоградської міської ради». На дані цілі з міського 
бюджету в звітному періоді профінансовано 776,0 тис. грн. 

З учнями спортивних шкіл працюють 214 тренерів-викладачів, із яких                     
147 тренерів є штатними працівниками. 50 тренерів мають вищу тренерську 
категорію, 17 осіб є Заслуженими тренерами України, 10 осіб – заслужені 
працівники фізичної культури і спорту України. У 2016 році звання 
«Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» присвоєно 
тренеру-викладачу з гімнастики художньої КДЮСШ № 3 Ользі Шевченко. 

З початку року забезпечено проходження навчання на курсах 
удосконалення кваліфікації 9 тренерів-викладачів дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, підпорядкованих відділу фізичної культури та спорту.  

Вищезазначені дані вказують на те, що при достатньому фінансуванні 
тренери дитячо-юнацьких спортивних шкіл в змозі вирішувати завдання по 
підготовці спортсменів високого класу.  

У січні – вересні 2016 року в дитячо-юнацьких спортивних школах 
міста підготовлено: 

32 майстри спорту України; 
65 кандидатів у майстри спорту України; 
90 спортсменів І розряду; 
470 спортсменів ІІ, ІІІ та юнацьких розрядів.  
152 учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл м. Кіровограда є членами 

збірних команд України або кандидатами до збірних з різних видів спорту. 
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Кропітка робота щодо розвитку дитячо-юнацького спорту приносить 

вагомі результати. Кіровоградські спортсмени стабільно демонструють 
високі результати на всеукраїнських і міжнародних змаганнях.  

З початку 2016 року спортсмени міста брали участь у 173 змаганнях 
різного рівня. Учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл, підпорядкованих 
відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради, 470 раз 
ставали переможцями та призерами всеукраїнських і міжнародних змагань.  

Чемпіонами України стали 56 спортсменів, із яких 39 – учні дитячо-
юнацьких спортивних шкіл, підпорядкованих відділу фізичної культури та 
спорту міської ради. Золоті нагороди Кубку України завоювали 3 атлети. 

Дмитро Яковенко (легка атлетика) та Кеджау Ньябалі (дзюдо) взяли 
участь у XXXI Літніх Олімпійських іграх, що проходили з 5 по 21 серпня 
2016 року в м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія). 

З 7 по 18 вересня в Бразилії відбувалися XV Літні Паралімпійські ігри. 
Наше місто представляли 4 атлети. За підсумками змагань Євген Зінов’єв 
завоював золоту медаль у складі збірної команди України з футболу,           
Андрій Деревінський - дворазовий бронзовий медаліст у плаванні, Анастасія 
Мисник - срібна призерка зі штовхання ядра (легка атлетика), Ольга 
Свідерська - володарка срібної та двох бронзових нагород з плавання. 

Відповідно до рішення міської ради від 23 вересня 2016 року № 571 
передбачена виплата одноразової грошової винагороди спортсменам – 
призерам Паралімпійських ігор 2016 року та їх тренерам на загальну суму 
550,0 тис. грн. Зокрема, на придбання житла Свідерській О.М., призерці 
Паралімпійських ігор 2012 року та 2016 року, передбачено 300,0 тис. грн. 

Указом Президента України від 04 жовтня 2016 року № 430/2016 
паралімпійців та їх тренерів відзначено державними нагородами України. 
Так, Євген Зінов’єв нагороджений орденом «За заслуги» ІI ступеня, Ольга 
Свідерська й Анастасія Мисник відзначені орденом княгині Ольги ІІ ступеня, 
Андрій Деревінський – орденом «За мужність» IІІ ступеня, Олена Кузніцова 
відзначена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня, Олег Соколовський 
нагороджений орденом «За заслуги» ІIІ ступеня. 

На чемпіонаті світу зі стрільби кульової серед спортсменів із вадами 
слуху, що проходив 9-14 вересня в м. Казань, учні КДЮСШ № 3 Олександр 
Костик і Сергій Фомін стали чемпіонами світу. 

З 26 квітня по 7 травня в м. Фуншал (Португалія) проходив чемпіонат 
Європи з плавання серед спортсменів-інвалідів. Учениця КДЮСШ № 1 
Ольга Свідерська завоювала 4 золоті, одну срібну та одну бронзову нагороди, 
встановивши світовий рекорд. Її одноклубник Андрій Деревинський виборов 
дві бронзові медалі. 

5-11 вересня в м. Андрія (Італія) учень КДЮСШ № 2 Юсіф Ейвазов 
став чемпіоном світу з таеквон-до (ІТФ) серед юніорів. 

Андрій Тихий – чемпіон світу зі спортивного більярду серед юнаків до 
18 років. Змагання проходили 16-19 серпня в м. Кишиневі (Молдова).  

Бронзовими призерами чемпіонату Європи з тхеквондо серед молоді, 
що проходив 11-17 квітня в м. Салоніки (Греція), стали учні КДЮСШ № 2 
Катерина Таратута, Лілія Діордієва, Ярослав Дубовик і Юсиф Ейвазов. 
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На чемпіонаті Європи з гирьового спорту серед юніорів, що проходив  
у травні в місті Гдиня (Польща), учень КДЮСШ № 1 Геннадій Тимофєєв 
завоював дві срібні нагороди. 

Ольга Пікаш – чемпіонка Європи з важкої атлетики серед кадетів. 
Владлен Козлюк став бронзовим призером чемпіонату Європи з греко-

римської боротьби серед юніорів, що відбувся в червні в Бухаресті. 
Єгор Шаповалов – переможець Європейського Кубку зі скелелазіння 

серед юнаків у м. Тарнов (Польща). 
Учні КДЮСШ № 3 Ігор Свірідов і Антон Матвєєв завоювали звання 

чемпіонів України з пляжного волейболу серед юнаків до 17 років. 
Команди «КНТУ-Єлисаветград» і «СДЮШОР-Діамант» вибороли 

золоті та срібні медалі чемпіонату України 2016 року з бейсболу серед 
команд Вищої ліги. Для команди «КНТУ-Єлисаветград» це 21-й 
чемпіонський титул, починаючи із 1995 року. Також, 13 спортсменів нашого 
міста стали чемпіонами Європи з бейсболу 2016 року в складі молодіжної 
збірної команди України. 

Футбольний клуб «Зірка» посів перше місце серед команд Першої ліги 
та завоював право виступати у футбольній Прем’єр-лізі в сезоні 2016 - 2017 
років.  

Баскетбольний клуб «Золотой Вєк» став срібним призером чемпіонату 
України з баскетболу серед команд Вищої ліги. 

 

З метою залучення до масового спорту широких верств населення 
спільно з міським центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», 
обласним відділенням НОК України, регіональними спортивними 
федераціями, громадськими організаціями спортивного спрямування у 
звітному періоді проведено 50 фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових 
заходів, у яких взяли участь близько 7300 осіб, зокрема: VІІ міську 
спартакіаду серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів; спортивне 
свято «Олімпійський день», у рамках якого біля 1 тис. мешканців міста взяли 
участь у масовому пробізі; «Свято олімпійського прапора»; міські змагання 
«Батько, мати, я – спортивна сім'я»; Всеукраїнську акцію «Велодень-2016».  

З нагоди Всесвітнього дня здоров’я відбувся вело марафон 
центральними вулицями міста та загальноміська ранкова зарядка під гаслом 
«Здоровим бути модно!». У рамках відзначення 25-ій річниці незалежності 
України проведено спортивно-патріотичний захід із військовослужбовцями 
«Ігри патріотів», комплексні змагання серед працівників патрульної поліції 
міста, родинний веломарафон «Спортивні патріоти». 

У рамках заходів «Олімпійське літо» та з нагоди відзначення Дня 
фізичної культури і спорту України і 262-ї річниці заснування міста 
проведено спортивно-масові заходи для дітей «Спорт-фест» у парку культури 
та відпочинку «Ковалівський» та в парку «Покровський», два турніри з 
велоперегонів серед дітей «РоверОк», літній кубок міста з тенісу серед 
школярів, спортивно-розважальний захід «Вело-Фото-Квест Flash-Cross», 
спортивний захід серед трудових колективів «Драйв алюр», спортивно-
розважальні заходи на майданчиках за місцем проживання, тощо.  
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За сприяння управління освіти проведено 16 «Олімпійських днів 

здоров’я» в навчальних закладах, а протягом вересня в загальноосвітніх і 
дошкільних навчальних закладах відбулися «Олімпійські уроки». 

Загалом з початку 2016 року в місті відбулося 156 спортивних змагань, 
фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів, у яких взяли участь 
більше 17,5 тис. мешканців та гостей міста, зокрема: 

чемпіонати України з легкої атлетики (7 чемпіонатів), велоспорту (2 
чемпіонати), спортивного більярду (2 чемпіонати), спортивної гімнастики, 
волейболу пляжного, традиційного карате-до, мотокросу; 

Кубки України з велоспорту та легкої атлетики; 
всеукраїнський турнір з баскетболу серед ветеранів спорту, присвячений 

пам`яті тренера Віктора Дубіна; 
всеукраїнський турнір з боксу, присвячений пам’яті Заслуженого 

тренера України Віктора Зверєва; 
Всеукраїнський турнір з футболу, присвячений пам`яті колишнього 

гравця та спортивного директора ФК «Зірка» Андрія Куценка; 
Всеукраїнські змагання з велоспорту, пам'яті Заслуженого тренера 

України Сергія Симоненка; 
Відкритий всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби, пам’яті 

заслуженого тренера України Миколи Романенка; 
Всеукраїнські змагання із кросфіту «Cossack Challendge 2016»; 
чемпіонати міста та області з різних видів спорту. 

 

В м. Кропивницькому функціонують 343 спортивні майданчики, із них             
за місцем проживання та в місцях масового відпочинку громадян –                      
153 майданчики. З метою створення належних умов для занять фізичною 
культурою та спортом з початку 2016 року в місті збудовано 17 та 
модернізовано 2 спортивні майданчики. На дані цілі використано з міського 
бюджету 170,0 тис. грн, а також позабюджетні кошти.  

Зокрема, за кошти федерації футболу України збудовано спортивний 
майданчик зі штучним покриттям у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів             
№ 4, загальною вартістю 789,0 тис. грн.  

Адреси інших побудованих спортивних майданчиків: вул. Радищева, 29 
(комплексний); вул. Соборна, 1-а (тренажерний); сквер «Покровський» 
(комплексний); вул. Гетьмана Сагайдачного, 130 (тренажерний); 
Студентський бульвар (баскетбольний); вул. Павла Сніцара, 19 (ігровий); 
пров. Підлісний, 11 (4 ігрові майданчики); вул. Шкільна, 2 (тренажерний); 
вул. Микитенка, 5 (комплексний); вул. Вознесенська, 182 (комплексний);                  
вул. Семена Тютюшкіна, 97 (комплексний); вул. Глінки, 1 (комплексний); 
вул. Новгородська, 41 (комплексний). 

Адреси модернізованих спортивних майданчиків: вул. Дунайська, 2, 
вул. Сергія Сєнчева, 42. 
 

 
Начальник відділу  
фізичної культури та спорту      С. Колодяжний  


