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І. ВСТУП
Відповідно до законів України “Про фізичну культуру і спорт”,
„Про місцеве самоврядування в Україні”, обласної та міської Програм
«Центральний регіон – 2015, Програма розвитку фізичної культури і спорту в
м. Кіровограді на 2013 рік (далі – Програма) вбачає підвищення якості життя,
досягнення оздоровчого та виховного ефекту, усвідомлення національної
ідентичності та ствердження патріотичних почуттів співгромадян,
формування іміджу міста Кіровограда в Україні.
ІІ. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ЗА 2012 РІК,
ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
Сучасний стан фізичної культури і спорту та структура галузі
знаходиться на належному рівні.
У місті працює 14 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 1 школа вищої
спортивної майстерності, в яких займається 5,0 тис. дітей, три з них
фінансуються з місцевого бюджету, п’ять – з обласного бюджету, всі інші - за
рахунок фізкультурно-спортивних товариств та фонду соціального
страхування з тимчасової непрацездатності.
У місті Кіровограді культивується 48 видів спорту, зареєстровано
42 спортивні клуби різної фізкультурно-спортивної направленості, де
займається біля 7320 осіб.
Місто Кіровоград в обласній комплексній спартакіаді 2012 року
впевнено посідає І місце.
З учнями-спортсменами шкіл працюють 254 висококваліфіковані
тренери-викладачі. 172 тренери є штатними працівниками, з яких148 мають
вищу освіту за фахом, 58 тренерів мають вищу тренерську категорію,
33 тренери мають першу тренерську категорію, 53 тренери – другу
тренерську категорію, 18 осіб є Заслуженими тренерами України, 8 осіб –
заслужені працівники фізичної культури і спорту.
Вищезазначені дані вказують на те, що тренери дитячо-юнацьких
спортивних шкіл можуть вирішувати завдання по підготовці спортсменів
високого класу.
З початку 2012 року в ДЮСШ міста підготовлено спортсменів:
- членів збірних команд (основний, кандидат, резерв) – 87;
- майстрів спорту України міжнародного класу – 2;
- майстрів спорту України – 17;
- кандидатів у майстри спорту України – 130;
- спортсменів І розряду – 119.
Серед спортивних досягнень 2012 року слід відзначити спортсменів
м. Кіровограда:
Свідерська Ольга – дворазова срібна призерка ХІV Паралімпійських
ігор в м. Лондоні з плавання;
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Зінов’єв Євген – срібний призер ХІV Паралімпійських ігор в
м. Лондоні у складі збірної команди України з футболу;
Мисник Анастасія - срібна призерка ХІV Паралімпійських ігор в
м. Лондоні з легкої атлетики;
Тетеревятнікова Тетяна – бронзова призерка чемпіонату світу з
теквандо;
Шевцов Артем - переможець Кубку Європи з велоспорту;
Тесленко Денис – володар Кубку України з легкої атлетики;
Ворламова Тетяна – чемпіонка України з важкої атлетики;
Качан Вікторія – чемпіонка України з триатлону;
Фомін Сергій – дворазовий чемпіон Європи зі стрільби кульової
відділення «Інваспорт».
Бейсбольна команда «КНТУ-Єлисаветград»
стала 16-разовим
чемпіоном України та 15-разовим володарем Кубку України.
Баскетбольний клуб «Кіровоград» завоював путівку до
вищої
баскетбольної ліги України.
Футбольна команда ЗОШ №4 завоювала бронзові медалі
всеукраїнських змагань, присвячених «Євро-2012».
Протягом 2012 року юні спортсмени м.Кіровограда брали участь у
227 змаганнях різного рівня.
Вихованці дитячо-юнацьких шкіл, підпорядкованих відділу фізичної
культури та спорту Кіровоградської міської ради, 508 разів ставали
переможцями та призерами всеукраїнських і міжнародних змагань.
За високі спортивні досягнення кращі спортсмени, тренери, колективи
занесені на міську «Дошку Пошани» та «Алею спортивної слави».
За 2012 рік проведено 263 спортивні заходи, деяку частину проведено із
залученням позабюджетних коштів або на громадських засадах.
Переможцями у проведених комплексних спортивних заходах стали:
серед трудових колективів фізичної культури – команда технікуму
механізації сільського господарства;
серед вищих навчальних закладів – факультет фізичного виховання
Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка;
серед дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання – клуб «Гірник».
Проведена спартакіада міста серед загальноосвітніх шкіл з 9 видів
спорту;
чемпіонати, Кубки міста з 27 видів спорту;
міські змагання з видів спорту серед
спортсменів-інвалідів
«Інваспорт»;
І міська спартакіада серед депутатів міської та районних у місті рад,
працівників органів місцевого самоврядування;
протягом року проводились спортивні заходи, присвячені знаменним
датам нашої держави, області, міста:
День Соборності;
День Перемоги;
День Конституції України, День Державного Прапора України, День
незалежності України, День міста Кіровограда та інші.
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Проводились «Дні здоров’я» в дитячому будинку «Барвінок», дитячому
притулку «Надія», СЗОШ № 1, СЗОШ № 2, ЗОШ – інтернаті,
загальноосвітніх навчальних закладах міста.
Протягом року повністю виконана Програма розвитку футболу у місті
Кіровограді, проведені змагання серед всіх вікових категорій.
Відділ фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради бере
активну участь в організації проведення у місті чемпіонатів України з боксу,
велоспорту, спортивної гімнастики, гирьового спорту, бейсболу, грекоримської боротьби, дзюдо, традиційного карате, баскетболу, волейболу,
більярдного спорту, панкратіону.
Відділом проведені Міжнародні та Всеукраїнські турніри, присвячені
нашим землякам Данилу Посуньку, Сергію Симоненку, Юлії Юрченко,
В’ячеславу Колодицькому та Олімпійському чемпіону (єдиному в Україні)
Сергію Новикову;
Всеукраїнська велоестафета «Спорт для всіх єднає Україну»;
Всеукраїнська акція «Велодень»;
Всеукраїнська олімпійська естафета «Передай вогонь перемоги» та
міжнародна факельна естафета «Всесвітній біг заради гармонії»;
«Кубок мера міста Кіровограда» з силового жонглювання гирями.
Велика увага приділяється виконанню Програми «Центральний регіон2015».
У 2012 році з міського бюджету розвитку на будівництво та
реконструкцію спортивних майданчиків за місцем проживання використано
70,0 тис.грн. (збудовано 12 та реконструйовано 5) та 70,8 тис.грн. на
придбання спортивного інвентарю для ДЮСШ відділень велоспорту, грекоримської боротьби, важкої атлетики, тенісу настільного, стрільби кульової.
За кошти інвестора – Публічного акціонерного товариства
«Кіровоградобленерго» збудовано сучасний мініфутбольний майданчик зі
штучним покриттям «Енергоспорт» по вулиці Великій Пермській, 7 вартістю
1200,0 тис.грн. і продовжується будівництво інших спортивних майданчиків.
З метою реалізації проекту «Розвиток сучасних молодіжних видів
спорту» у парку культури та відпочинку «Ковалівський» збудовано
спортивний
майданчик
«Скейтпарк»
вартістю
300,0
тис.грн.,
в т.ч. 150,0 тис.грн. за рахунок перерозподілу коштів по спеціальному фонду
міського бюджету та 150,0 тис.грн. за рахунок обласного бюджету, як
переможцю обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого
самоврядування. По вулиці Великій Пермській, 1 збудовано майданчик зі
«Street Workout» для занять екстремальними видами спорту, вартістю
200,0 тис.грн. за кошти інвестора.
Із залученням інвестиційних коштів виконано капітальний ремонт
спортивної зали факультету фізичного виховання Кіровоградського
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка для
забезпечення виступів баскетбольного клубу «Кіровоград» у змаганнях
вищої ліги України.

5

За кошти інвестора – ТДВ м’ясокомбінат «Ятрань» виготовлена
проектно-кошторисна документація для будівництва сучасного спортивного
комплексу на стадіоні АРЗ та розпочаті будівельні роботи. Термін
виконання робіт 2012-2015 роки.
З метою підготовки до нового навчального року виконано: поточний
ремонт шахового клубу «Біла тура» із заміною дерев’яної підлоги,
косметичні ремонти приміщень дитячо-юнацьких спортивних шкіл №2 та
№3, велобази, стрілецького тиру. На дані цілі використано 30,9 тис.грн.
Проведено оздоровлення 183 спортсменів дитячо-юнацьких шкіл на
загальну суму 100,0 тис.грн.
Фінансування Програм розвитку фізичної культури та спорту
в м. Кіровограді за 2009 – 2012 р р.
(тис. грн.)
2009 р.
2010 р.
2011 р.
2012 р.
800,0
851,0
497,9
850,0
Для збереження наявної матеріальної бази, поліпшення умов її
функціонування, забезпечення енергозберігаючих заходів та розвитку
матеріальної бази необхідно:
збудувати котельню для індивідуального опалення дитячо-юнацької
спортивної школи № 2, вул. Курганна, 64 (техдокументація виготовлена);
виконати капітальний ремонт стрілецького тиру дитячо-юнацької
спортивної школи №3, вул. Ушакова, 3-б;
збудувати шахово-шашечний клуб в парку культури та відпочинку
«Ковалівський»;
надати приміщення для дитячо-юнацької спортивної школи №1.
При розробці Програми на 2013 рік враховувались досягнення та
недоліки розвитку фізичної культури і спорту в місті Кіровограді за 2012 рік.
ІІІ. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Метою Програми є визначення та забезпечення реалізації
першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування
розвитку фізичної культури та спорту на демократичних і гуманістичних
засадах.
Для досягнення мети Програми необхідно вирішити такі основні
завдання:
забезпечити об’єднання зусиль у розвитку фізичної культури та спорту
зацікавлених громадських і приватних організацій, широких верств
населення;
сформувати у населення сталі традиції та мотивації до фізичного
виховання і спорту, як важливих чинників забезпечення здорового способу
життя;
удосконалити форми залучення різних груп населення до регулярних і
повноцінних занять фізичною культурою та спортом за місцем їх
проживання, навчання, роботи та у місцях масового відпочинку;
удосконалити систему дитячо-юнацького спорту;
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підвищити якість відбору обдарованих осіб до системи резервного
спорту, створити умови для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів
на етапах багаторічної підготовки;
удосконалити систему формування та підготовки збірних команд з
видів спорту;
сприяти поширенню клубної системи у сфері фізичної культури і
спорту;
удосконалити управління сферою фізичної культури і спорту шляхом
створення умов для зростання ролі громадських та приватних організацій
фізкультурно-спортивної спрямованості;
забезпечити будівництво сучасних спортивних споруд, належне їх
обладнання та використання за підтримки міської ради.
ІV. НАПРЯМИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Виконання Програми здійснюється за такими напрямами:
Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота:
фізичне виховання у закладах дошкільної, загальноосвітньої, професійнотехнічної та вищої освіти;
спорт для всіх за місцем проживання та у місцях масового відпочинку
населення;
виробнича фізична культура та масовий спорт за місцем роботи громадян;
фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота серед інвалідів;
розвиток олімпійського, неолімпійського та паралімпійського спорту;
спорт ветеранів.
Система забезпечення розвитку фізичної культури і спорту:
кадрове забезпечення;
матеріально-технічне забезпечення;
фінансове забезпечення;
медичне забезпечення;
інформаційно-пропагандистське забезпечення.

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Виконання Програми дасть змогу забезпечити:
формування моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на
демократичних та гуманістичних засадах шляхом об’єднання зусиль
зацікавлених державних, громадських, приватних структур та широких
верств населення;
запровадження доступних, якісних та різноманітних форм оздоровчих,
рекреаційних, реабілітаційних та спортивних послуг для різних груп
населення;
збільшення кількості населення, яке регулярно використовує засоби
фізичної культури і спорту для проведення активного дозвілля та
забезпечення здорового способу життя, що дозволить суттєво зменшити
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витрати на лікування захворювань, спричинених низькою руховою
активністю, та подолання наслідків антигромадських проявів, передусім
серед молоді;
удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі у
всеукраїнських та міжнародних змаганнях;
підвищення престижності професії тренера-викладача, удосконалення
системи підготовки та підвищення кваліфікації фахівців;
збільшення ресурсного забезпечення розвитку фізичної культури і
спорту, залучення позабюджетних коштів, формування широкої мережі
сучасних спортивних споруд для масового спорту та спорту вищих
досягнень;
впровадження у практику результатів науково-дослідницької роботи з
фізичного виховання і спорту, спортивної медицини, педагогіки, соціології,
фізіології та інших галузей наук.
VІ. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЩОДО НАПРЯМІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота:
створити організаційні, кадрові, матеріально-технічні та фінансові
умови для щотижневої оздоровчої рухової активності дітей та молоді в обсязі
не менше 5 - 6 годин, забезпечити регулярне проведення у закладах
дошкільної, загальноосвітньої, професійно-технічної та вищої освіти
фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів;
рекомендувати адміністрації закладів дошкільної, загальноосвітньої,
професійно-технічної та вищої освіти додержуватись нормативів
забезпечення спортивними спорудами, інвентарем та обладнанням;
сприяти створенню та функціонуванню спортивних клубів, спортивних
секцій у закладах загальноосвітньої, професійно-технічної та вищої освіти;
створити умови для покращення фізичної підготовленості призовної
молоді для проходження строкової служби у Збройних Силах України,
щорічно проводити міську спартакіаду допризовної молоді;
забезпечити організацію на належному рівні роботи спортивних секцій
за місцем проживання;
сприяти створенню, у тому числі із залученням приватних інвестицій,
мережі сучасних спортивних організацій, центрів та клубів різних форм
власності, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-оздоровчі
послуги за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;
сприяти створенню та діяльності спортивних клубів та спортивних
секцій за місцем роботи громадян;
забезпечити щорічне проведення масових спортивних змагань серед
колективів підприємств, установ та організацій незалежно від форм
власності;
сприяти ефективній роботі Кіровоградського регіонального центру з
фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» та спортивних клубів різних
форм власності для інвалідів;
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сприяти наданню на пільгових умовах спортивних споруд незалежно
від форм власності для фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи
серед інвалідів та обладнанню цих споруд спеціальним інвентарем;
сприяти в організації та проведенні спортивних змагань та спортивних
заходів серед інвалідів, проводити чемпіонати та першості міста серед
інвалідів.
Розвиток олімпійського, неолімпійського та паралімпійського спорту:
сприяти співпраці загальноосвітніх навчальних закладів з дитячоюнацькими спортивними школами для проведення тренувань та відбору
найбільш обдарованих дітей для системи дитячо-юнацького спорту;
проводити «майстер-класи» провідних спортсменів і тренерів для
короткочасного навчання дітей основним елементам певних видів спорту в
дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, дитячих будинках та
притулках, таборах відпочинку, спортивних клубах;
забезпечити ефективну роботу міських дитячо-юнацьких спортивних
шкіл, що знаходяться в комунальній власності міста;
впроваджувати систему взаємовигідної співпраці дитячо-юнацьких
спортивних шкіл і спортивних клубів з питань підготовки та передачі
спортсменів;
проводити заходи з оздоровлення вихованців дитячо-юнацьких шкіл
під час літніх та зимових шкільних канікул;
проводити міські спортивні ігри школярів, юнацькі та молодіжні
спортивні ігри, забезпечувати участь збірних команд міста в обласних
змаганнях;
забезпечити створення провідним спортсменам та їх тренерам
належних умов для підготовки до всеукраїнських і міжнародних змагань,
надавати необхідну допомогу щодо
вирішення житлових та інших
побутових питань;
щорічно визначати і затверджувати перелік пріоритетних видів спорту
для міста Кіровограда;
надавати допомогу Раді ветеранів спорту в організації і проведенні
спортивних заходів;
сприяти залученню, підготовці та використанню волонтерів у сфері
фізичної культури і спорту;
забезпечити фінансування навчально-тренувальних зборів команд та
організацій у всеукраїнських та міжнародних змаганнях (оплата проживання,
харчування, проїзд, бронювання квитків, перевезення багажу, транспортних
послуг, у тому числі придбання пально-мастильних матеріалів, страхування,
оформлення віз, виплата добових, внесок за участь у змаганнях, медичне
обслуговування).
сприяти залученню позабюджетних коштів у розвиток фізичної
культури і спорту.
Інформаційно-пропагандистське забезпечення:
удосконалювати систему інформування населення через засоби масової
інформації про позитивний вплив на людину занять фізичною культурою і
спортом;
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забезпечувати висвітлення визначних спортивних подій м.Кіровограда
у засобах масової інформації.
ІV. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Джерелами фінансування Програми є місцевий бюджет, а також інші
джерела, не заборонені законодавством.
Обсяг фінансування Програми з місцевого бюджету визначається
щороку відповідно до конкретних завдань та реальних можливостей (додаток
до Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Кіровограді на
2013 рік додається).
На виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту в
м. Кіровограді на 2013 рік загалом заплановано 900,0 тис. грн.

Начальник відділу
фізичної культури та спорту

О. Куценко

