
 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про основні показники розвитку галузі фізичної культури і спорту  

міста Кропивницького в 2019 році та заходи, які плануються  

до реалізації в 2020 році 
 
 

У місті Кропивницькому діють 6 дитячо-юнацьких спортивних шкіл,               

2 спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву, школа 

вищої спортивної майстерності та дитячо-юнацька футбольна школа Академія 

футбольного клубу «Зірка», в яких займаються фізичною культурою і спортом 

4,1 тис. дітей, що становить близько 16 % від загальної кількості дітей 

шкільного віку. 

Безпосередньо підпорядковані міській раді – 4 дитячо-юнацькі спортивні 

школи, в яких займаються 2,1 тис. дітей. (51,2 % вихованців ДЮСШ міста) 
 

Із вихованцями дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста працюють 207 

тренерів-викладачів, із яких 130 є штатними працівниками. 37 тренерів мають 

вищу тренерську категорію, 10 Заслужених тренерів України, 11 осіб – 

заслужені працівники фізичної культури і спорту України.  

За визначні тренерські досягнення згідно з Указом Президента України 

орденом Княгині Ольги ІІ ступеня нагороджена тренер-викладач з плавання 

КДЮСШ № 1 Олена Кузніцова. 
 

У 2019 році в дитячо-юнацьких спортивних школах міста підготовлено:  

1 майстра спорту України міжнародного класу; 

29 майстрів спорту України; 

118 кандидатів у майстри спорту України; 

127 спортсменів І розряду; 

1509 спортсменів ІІ, ІІІ та юнацьких розрядів.  

134 учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста є членами збірних 

команд України або кандидатами до збірних з різних видів спорту. 
 

Кропивницькі спортсмени стабільно демонструють високі результати на 

всеукраїнських і міжнародних змаганнях.  

У 2019 році спортсмени міста брали участь у 203 змаганнях різного рівня. 

Вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл міської ради 743 рази ставали 

переможцями та призерами всеукраїнських і міжнародних змагань.  

Спортсмени міста 73 рази ставали чемпіонами України. Золоті нагороди 

Кубку України завоювали 15 атлетів. 
 

На чемпіонаті світу з плавання серед спортсменів з вадами слуху в м. 

Сан-Паулу (Бразилія) вихованки КДЮСШ № 1 Ірина Терещенко та Дар’я 

Тарасенко на двох завоювали 11 срібних нагород. 

На чемпіонаті світу з паралімпійського плавання в м. Лондон учень 

КДЮСШ № 1 Андрій Деревинський завоював бронзову нагороду, а його 

одноклубниця Ольга Свідерська двічі стала четвертою. 
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Учень КДЮСШ № 1 Ярослав Ткач завоював звання чемпіона світу зі 

скелелазіння серед школярів у м. Обена (Франція), а також став володарем 

Європейського молодіжного Кубку. 
 

Кропивничанин Геннадій Тимофєєв завоював 3 срібні медалі чемпіонату 

Європи з гирьового спорту в м. Штольберг (Німеччина), а згодом у м. Нові Сад 

(Сербія) став чемпіоном світу серед чоловіків, виконавши норматив Майстра 

спорту України міжнародного класу.  
 

Представниця КДЮСШ № 2 Владислава Лягаєва виборола 2 бронзові 

медалі чемпіонату Європи з таеквон-до ІТФ в м. Ріміні (Італія), завоювала 2 

срібні та 1 бронзову медалі на Кубку світу в м. Мінськ (Білорусь), стала 

третьою на чемпіонаті світу в м. Пловдив (Болгарія). 
 

Кропивницький дзюдоїст Вадим Велков завоював Кубок Європи серед 

юніорів у м. Клуж-Напока (Румунія). 
 

Вихованці КДЮСШ № 4 другий рік поспіль стали чемпіонами 

Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги України серед юнаків 2007 р. н. 
 

Кропивницька бейсбольна команда «Біотехком-КНТУ» в 2019 році 

завоювала 24-й титул чемпіонів України та стала 22-кратним володарем Кубку 

України. 
 

Переможцям і призерам чемпіонатів світу та їх тренерам виплачена 

одноразова грошова винагорода на загальну суму 115,0 тис. грн. 
 

Виплачена щорічна стипендія кращим спортсменам та матеріальне 

заохочення тренерам м. Кропивницького. За високі спортивні досягнення на 

офіційних всеукраїнських і міжнародних змаганнях 20 спортсменів та їх 

тренери отримали від 900 до 1500 грн на загальну суму 45,0 тис. грн.  
 

З метою залучення до масового спорту широких верств населення спільно 

з міським центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та обласним 

відділенням Національного олімпійського комітету України у звітному періоді 

проведено 87 фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів, у яких 

взяли участь близько 9 тис. осіб, зокрема: спортивне свято «Олімпійський 

день», у рамках якого 960 мешканців міста взяли участь у масовому 

легкоатлетичному пробізі, спортивний захід для вчителів фізичної культури та 

учнівської молоді «Вчитель + учень = олімпійський дует», міські змагання 

«Батько, мати, я – спортивна сім'я», акцію «Велодень - 2019», спортивний 

флешмоб на стадіоні «Зірка» з нагоди Всесвітнього дня здоров’я, спортивні 

змагання серед військовослужбовців «Сила життя - Sport», свято олімпійського 

прапора, присвячене ІІ Європейським Іграм. За сприяння управління освіти 

проведено 28 «Днів здоров’я» в загальноосвітніх навчальних закладах. 
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У рамках заходів «Олімпійське літо» та з нагоди відзначення 265-ї 

річниці заснування міста організовано спортивно-масові заходи для дітей 

«Спорт-фест» у парку «Ковалівський», турнір з велоперегонів серед дітей 

«РоверОк», літній кубок міста з тенісу серед школярів, спортивно-розважальні 

заходи на майданчиках за місцем проживання, тощо. 
 

Загалом у 2019 році в обласному центрі відбулося 188 спортивних змагань, 

фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів, у яких взяли участь 

більше 20 тисяч мешканців та гостей міста, зокрема: 

чемпіонати і Кубки України з велоспорту, легкої атлетики, спортивної 

гімнастики, футболу, баскетболу, бейсболу; 

ХІV Універсіаду України з художньої гімнастики; 

всеукраїнські турніри, які вже стали традиційними: з баскетболу серед 

ветеранів спорту, пам`яті тренера Віктора Дубіна; з художньої гімнастики 

«Квітка України»; з боксу, пам’яті Заслуженого тренера України Віктора 

Зверєва; з дзюдо, присвячений Дню військової розвідки України; з велоспорту, 

пам'яті Заслуженого тренера України Сергія Симоненка; з футболу, 

присвячений пам`яті колишнього гравця та спортивного директора ФК «Зірка» 

Андрія Куценка; 

чемпіонати міста й області з різних видів спорту. 
 

В м. Кропивницькому функціонують 551 спортивний об’єкт, зокрема:             

11 футбольних полів, 2 стадіони, 72 спортивні зали, 95 приміщень для занять 

фізкультурно-оздоровчою роботою, плавальний басейн, льодова ковзанка,             

365 спортивних майданчиків, із них за місцем проживання та в місцях масового 

відпочинку громадян – 173, у т.ч. 14 зі штучним покриттям. 
 

З метою належного утримання фізкультурно-оздоровчих і спортивних 

споруд у 2019 році за кошти міського бюджету: 

завершено капітальний ремонт спортивної зали КДЮСШ № 2              

(1887,5 тис. грн). Загальна вартість ремонту за два роки склала 2895,0 тис. грн; 
 

придбано спортивний інвентар для потреб чотирьох комплексних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл міської ради (684,2 тис. грн); 
 

у рамках реалізації проектів - переможців громадського бюджету 

реконструйовано 1 та збудовано 2 спортивні майданчики (429,9 тис. грн); 

 

За кошти цільової субвенції з державного бюджету на загальну суму 

1177,0 тис. грн облаштовано 6 спортивних майданчиків з тренажерним 

обладнанням за місцем проживання та відпочинку населення. 
 

На умовах співфінансування з державного і міського бюджетів збудовано 

мультифункціональний майданчик зі штучним покриттям для занять ігровими 

видами спорту на мікрорайоні Стара Балашівка, загальною вартістю                    

1499,9 тис. грн. 
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Пріоритети на 2020 рік 
 

І. Збереження та покращення наявної матеріально-технічної бази: 

- будівництво 5 спортивних майданчиків у рамках реалізації проектів – 

переможців громадського бюджету; 

- придбання обладнання та предметів довгострокового користування для 

міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл. 
 

ІІ. Розвиток дитячо-юнацького спорту та спорту вищих досягнень: 

- забезпечення підготовки й участі спортсменів міста у всеукраїнських і 

міжнародних змаганнях; 

- забезпечення виплати щорічної стипендії кращим спортсменам і 

матеріального заохочення тренерам міста за підсумками 2020 року. 

 


