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І. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ СТАНУ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ,
НАЙБІЛЬШ ХАРАКТЕРНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ЗА 2014 РІК
Очікувані результати розвитку галузі.
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 і широких верств
населення;
запровадження доступних, якісних та різноманітних форм оздоровчих,
реабілітаційних і 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
витрати на лікування захворювань, спричинених низькою руховою
активністю, 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 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.
При розробці Програми на 2015 рік враховувались досягнення та
недоліки розвитку фізичної культури і спорту в місті Кіровограді за 2014 рік.
Основні показники та тенденції розвитку галузі за 2014 рік.
У м. Кіровограді в 2014 році повністю збережена інфраструктура
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних клубів та забезпечено
функціонування спортивних споруд. Сучасний стан фізичної культури і
спорту та структура галузі знаходиться на належному рівні.
У місті діють 12 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 2 спеціалізовані
дитячо-юнацькі школи олімпійського резерву, школа вищої спортивної
майстерності та дитячо-юнацька футбольна школа Академія ФК «Зірка»,
в яких займаються фізичною культурою та спортом близько 5 000 дітей, що
становить 22,04 % від загальної кількості дітей шкільного віку. Це один із
найвищих показників в Україні. Три спортивні школи фінансуються з
міського бюджету, п’ять – з обласного бюджету, всі інші - за рахунок
фізкультурно-спортивних товариств та фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності.
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Функціонують 2 стадіони, 11 футбольних полів, 71 спортивний зал,
95 приміщень для занять фізкультурно-оздоровчою роботою, плавальний
басейн, льодова ковзанка, стрілецький тир, водно-спортивна база,
430 спортивних майданчиків, із них у мікрорайонах за місцем проживання
громадян – 139 майданчиків, у т.ч. 10 площинних спортивних споруд зі
штучним покриттям.
У м. Кіровограді культивується 48 видів спорту, діють 46 спортивних
клубів різної фізкультурно-спортивної направленості, в яких займаються
близько 8 тис. осіб.
З учнями спортивних шкіл працює 251 тренер-викладач. 157 тренерів є
штатними працівниками, з яких 150 осіб мають вищу освіту за фахом,
63 тренери мають вищу тренерську категорію, 18 осіб є Заслуженими
тренерами України, 10 осіб – заслужені працівники фізичної культури і
спорту України. З початку року забезпечено проходження навчання на
курсах удосконалення кваліфікації 7 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.
Протягом 9 місяців 2014 року в дитячо-юнацьких спортивних школах
міста підготовлено:
4 майстра спорту України,
97 кандидатів у майстри спорту України,
128 спортсменів І розряду,
544 спортсменів ІІ, ІІІ та юнацьких розрядів.
102 учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл м. Кіровограда є членами
збірних команд України або кандидатами до збірних з різних видів спорту.
Кропітка робота щодо розвитку дитячо-юнацького спорту приносить
вагомі результати. Кіровоградські спортсмени стабільно демонструють
високі результати на всеукраїнських і міжнародних змаганнях.
На чемпіонат Європи з плавання серед спортсменів-інвалідів
Свідерська Ольга здобула дві золоті, одну срібну та три бронзові медалі,
встановивши три світові рекорди, а Деревинський Андрій завоював чотири
золоті, одну срібну та одну бронзову нагороди.
Також Ольга Свідерська перемогла в номінації «Сильні духом» під час
VIII Всеукраїнської церемонії нагородження «Герої спортивного року».
Миргородський Микола завоював золоту та бронзову медалі на Кубку
світу зі стрільби кульової серед спортсменів-інвалідів, а також посів четверте
місце у складі збірної команди України на чемпіонаті світу.
Козлюк Владлен став чемпіоном світу та завоював бронзову медаль на
чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби серед кадетів.
Савченко Микола завоював звання чемпіона світу з греко-римської
боротьби серед військовослужбовців.
Рибалко Максим, Маліновський Ігор та Бобров Владислав стали
чемпіонами світу з боротьби таекван-до в командному спарингу.
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Зінов’єв Євген став чемпіоном Європи в складі національної
паралімпійської збірної команди України з футболу.
Матанцев Євгеній завоював золоту та срібну нагороди на чемпіонаті
Європи з хокею на столі.
Мисник Анастасія стала чемпіонкою Європи у штовханні ядра серед
спортсменів-інвалідів, а Світлана Куделя завоювала бронзову медаль.
Звання чемпіонів України завоювали: Гуцан Олена, Федотова Ксенія,
Бондаренко Руслан, Шевцов Артем (велоспорт), Павлюк Дарина (легка
атлетика), Кулик андрій, Козлюк Владлен (боротьба греко-римська),
Горохова, Яна (спортивна гімнастика), Журба Олексій, Буйнова Юлія
(гирьовий спорт), Шаповалов Єгор, Ніколаєв Ігор, Устінова Дарина
(скелелазіння), Белінський Максим (самбо), Келар Анастасія, Кондратенко
Юлія, Кисіль Валентина, Пікаш Ольга (важка атлетика), Яковенко Дмитро
(Легка атлетика), Нестеренко Лілія (стрільба кульова).
Переможцями Кубку України стали Демидова Олена (велоспорт) і
Демидов Роман (гирьовий спорт).
Юні спортсмени Академії футбольного клубу «Зірка» вперше в історії
кіровоградського футболу стали переможцями дитячо-юнацької футбольної
ліги України серед команд першої ліги та здобули право виступати у вищій
лізі ДЮФЛ України.
Бейсбольний клуб «КНТУ-Єлисаветград» став 19-разовим чемпіоном
України та 17-разовим володарем Кубку України.
Загалом, з початку 2014 року спортсмени м. Кіровограда брали участь
у 162 змаганнях різного рівня. Вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
підпорядкованих відділу фізичної культури та спорту міської ради, 340 раз
ставали переможцями та призерами всеукраїнських і міжнародних змагань.
У 2014 році в м. Кіровограді проведено 205 спортивних заходів, у яких
взяли участь 17884 особи. Частину заходів проведено із залученням
позабюджетних коштів або на громадських засадах.
Відділ фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради брав
активну участь в організації та проведенні в місті:
чемпіонатів України із легкої атлетики спортивної гімнастики,
велосипедного спорту, тенісу настільного, мотокросу;
Міжнародного турніру з боротьби дзюдо на призи Олімпійського
чемпіона Сергія Новікова;
Всеукраїнських турнірів: з велоспорту, пам’яті Заслуженого тренера
України Сергія Симоненка та спортсменки Юлії Юрченко; з боксу, пам’яті
Анатолія Літвінова; з футболу, пам’яті колишнього гравця і спортивного
директора ФК «Зірка» Андрія Куценка та «Кубка президента ФК «Зірка»;
з фігурного катання «KIROVOGRAD-OPEN 2014»; з художньої гімнастики
«Кіровоградська зіронька»;
чемпіонати міста й області з 24 видів спорту, та інші заходи.
З метою залучення до масового спорту широких верств населення,
популяризації здорового способу життя у звітному періоді проведено:
V міську спартакіаду серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів;
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масове спортивне свято «Олімпійський день», а також «Олімпійські
уроки» в загальноосвітніх навчальних закладах;
Всеукраїнську акцію «Велодень-2014»;
турніри з велоперегонів серед дітей «РоверОк» та «РоверОк-2»;
16 «Днів здоров’я» в загальноосвітніх навчальних закладах;
фізкультурно-оздоровчі заходи «Спортивна зима» і «Олімпійське літо»;
міські змагання «Батько, мати, я – спортивна сім'я»;
фестиваль дитячо-юнацького хокею на столі «В центрі Європи»;
зимній та літній кубки міста з тенісу серед дітей;
змагання з футболу серед школярів на призи клубу «Шкіряний м'яч»;
спортивно-масові заходи з нагоди державних свят, визначних і
пам’ятних дат на спортивних майданчиках у мікрорайонах міста тощо.
Велика увага приділяється виконанню Програми розвитку міста
Кіровограда до 2015 року. На 2014 рік було заплановано будівництво 5 та
реконструкція 5 спортивних майданчиків. З початку року в м. Кіровограді
збудовано збудовано 15 і реконструйовано 5 спортивних майданчиків.
На дані цілі використано з міського бюджету 99,0 тис. грн., а також
позабюджетні кошти.
Зокрема, за кошти міського бюджету збудовано комплексні спортивні
майданчики за адресами: вул. Металургів, 30, вул. Жовтневої революції, 1,
вул. Кавказька, 16.
Ведеться будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям
у комунальному закладі «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2
Кіровоградської міської ради» по вул. Курганній, 64.
За кошти мецената, президента футбольного клубу «Зірка» Максима
Березкіна: здійснено реконструкцію міського стадіону «Зірка», в рамках якої
побудована легкоатлетична арена для стрибків у довжину та висоту, стрибків
із жердиною, метання диска, списа, молота, штовхання ядра, а також бігові
доріжки із синтетичним покриттям, що відповідають світовим стандартам;
збудовано футбольний майданчик зі штучним покриттям розміром
73×30 м, та запасне футбольне поле зі штучним покриттям розміром 90×60 м;
у парку культури та відпочинку «Ковалівський» збудовано шаховошашковий павільйон.
За кошти міського бюджету для дитячо-юнацьких спортивних
шкіл придбано: спортивну пневматичну гвинтівку (27,0 тис. грн.), тенісний
стіл (13,0 тис. грн.), мотокосу (5,0 тис. грн.).
З метою збереження та належного утримання спортивних споруд,
підготовки до роботи у осінньо-зимовий період 2014/2015 років здійснено
заміну вікон і дверей на енергозберігаючі в комунальних закладах
КДЮСШ № 3, стрілецькому тирі та КДЮСШ № 2. З міського бюджету
профінансовано 221,9 тис. грн.
Виконано косметичні ремонти приміщень комплексної дитячоюнацької спортивної школи № 3 та стрілецького тиру. У межах ремонтних
робіт проведено ремонт підлоги площею 53 кв. м., приведено до належного
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стану спортивні зали, коридори, санвузли, душової кімнати, збудовано туалет
біля стрілецького тиру.
Розпочато будівництво котельні на альтернативному паливі у
комунальному закладі «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2
Кіровоградської міської ради».
Крім того, за кошти міського бюджету в сумі 49,392 тис. грн. було
направлено на 14 календарних днів до дитячого закладу оздоровлення та
відпочинку «Жовтень» в с. Бірки Олександрівського району Кіровоградської
області 24 дитини із сімей військовослужбовців, які виконували свої
обов’язки під час антитерористичної операції на території Луганської та
Донецької областей.
ІІ. ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ
Головними проблемами розвитку галузі фізичної культури та спорту є:
низький рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення
галузі (споруди, обладнання, інвентар);
відсутність сучасної мережі фізкультурно-оздоровчих та спортивних
закладів;
низький рівень престижності професії тренера-викладача та
інструктора з фізичної культури і спорту;
недостатньо налагоджена система матеріально-технічного та кадрового
забезпечення підготовки спортсменів високого класу.
Для збереження наявної матеріально-технічної бази, поліпшення умов
її функціонування, забезпечення впровадження енергозберігаючих заходів та
розвитку матеріальної і спортивної бази необхідно:
завершити будівництво котельні на альтернативному паливі в
комунальному закладі «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2
Кіровоградської міської ради», вул. Курганна, 64;
виконати капітальний ремонт системи теплопостачання та опалення
комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3
Кіровоградської міської ради»: стрілецького тиру по вул. Ушакова, 3-б та
адміністративного корпусу по вул. Віктора Чміленка, 31;
виконати капітальний ремонт адміністративного корпусу комунального
закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Кіровоградської
міської ради», вул. Курганна, 64.
ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ У ГАЛУЗІ НА 2015 РІК
Метою Програми є:
визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних
заходів, спрямованих на формування розвитку фізичної культури та спорту
на демократичних і гуманістичних засадах;
створення належних умов для розвитку фізичної культури і спорту в
м. Кіровограді;
формування здорового способу життя, сприяння фізичному розвитку
дітей і молоді;
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залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та
спортом, покращання здоров’я мешканців міста;
формування позитивного іміджу м. Кіровограда в Україні та світі.
ІV. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ НА 2015 РІК
Виконання Програми здійснюється за такими напрямами:
1. 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.
2. Розвиток олімпійського, не олімпійського, паралімпійського та
дефлімпійського спорту.
3. Спорт ветеранів.
V. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРІОРИТЕТІВ
РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ НА 2015 РІК З ОБГРУНТУВАННЯМ ШЛЯХІВ І
ЗАСОБІВ РОЗВЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ, НЕОБХІДНИХ
ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ НА 2015 РІК
Для досягнення мети Програми необхідно вирішити такі основні
завдання:
забезпечити об’єднання зусиль у розвитку фізичної культури та спорту
зацікавлених державних, 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 в місцях масового відпочинку;
удосконалити систему дитячо-юнацького спорту;
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.
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Основними шляхами і засобами розв’язання проблем розвитку галузі
фізичної культури та спорту, а також виконання поставлених завдань є:
1. 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 і обладнанням;
сприяти створенню та функціонуванню спортивних клубів, спортивних
секцій у закладах загальноосвітньої, професійно-технічної та вищої освіти;
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 і спортивних
секцій за місцем роботи громадян;
забезпечити будівництво сучасних спортивних майданчиків, у тому
числі із залученням інвестиційних коштів;
забезпечити будівництво та модернізацію спортивних майданчиків за
місцем проживання громадян;
сприяти будівництву спортивних споруд у місцях масового відпочинку
населення;
забезпечити щорічне проведення масових спортивних змагань серед
трудових 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;
сприяти наданню на пільгових умовах спортивних споруд для
організацій незалежно від форм власності з метою здійснення фізкультурнооздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів, обладнанню цих споруд
спеціальним інвентарем;
сприяти в організації та проведенні спортивних змагань та спортивних
заходів серед людей із обмеженими фізичними можливостями, проводити
чемпіонати та першості міста з різних видів спорту серед спортсменівінвалідів.
2. Розвиток олімпійського, не олімпійського, паралімпійського та
дефлімпійського спорту:
сприяти співпраці загальноосвітніх навчальних закладів з дитячоюнацькими спортивними школами щодо проведення тренувань та відбору
найбільш обдарованих дітей для системи дитячо-юнацького спорту;
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проводити «майстер-класи» провідних спортсменів і тренерів для
короткочасного навчання дітей основним елементам певних видів спорту в
дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах, дитячих будинках,
притулках, таборах відпочинку, спортивних клубах;
забезпечити ефективну роботу міських комплексних дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, що знаходяться в комунальній власності міста;
забезпечити підвищення фахового рівня та кваліфікації тренеріввикладачів з видів спорту;
впроваджувати взаємовигідну співпрацю дитячо-юнацьких спортивних
шкіл та спортивних клубів щодо підготовки і передачі спортсменів;
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 побутових питань;
щорічно визначати і затверджувати перелік пріоритетних видів спорту
для міста Кіровограда;
надавати допомогу міській організації ветеранів фізичної культури,
спорту та війни в організації і проведенні спортивних заходів;
сприяти підготовці, залученню та використанню волонтерів у сфері
фізичної культури і спорту;
забезпечити фінансування навчально-тренувальних зборів спортсменів,
команд і організацій, їх участь 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 тощо).
сприяти залученню позабюджетних коштів у розвиток фізичної
культури і спорту.
3. Інформаційно-пропагандистське забезпечення:
удосконалювати систему інформування населення через засоби масової
інформації про позитивний вплив на людину занять фізичною культурою та
спортом;
забезпечувати висвітлення визначних спортивних подій м. Кіровограда
у засобах масової інформації.
VІ. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Система забезпечення розвитку фізичної культури і спорту включає:
кадрове забезпечення; матеріально-технічне забезпечення; фінансове
забезпечення; медичне забезпечення; інформаційно-пропагандистське
забезпечення.
Джерелами фінансування Програми є місцевий бюджет, а також інші
джерела, не заборонені законодавством.
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Фінансування Програм розвитку фізичної культури і спорту
в м. Кіровограді за 2009 – 2014 роки в тис. грн.
2009 р.
800,0

2010 р.
851,0

2011 р.
497,9

2012 р.
850,0

2013 р.
900,0

2014 р.
975,3

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 2014 рік додається).
VІІ. КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ КРИТЕРІЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Основними критеріями ефективності виконання програми є:
збільшення кількості дітей і молоді, залучених до регулярних занять
спортом у дитячо-юнацьких спортивних школах, забезпечення їх фізичного
розвитку;
збільшення кількості громадян м. Кіровограда, які активно займаються
фізичною культурою та ведуть здоровий спосіб життя;
покращання здоров’я мешканців міста;
збільшення кількості сучасних спортивних майданчиків і спортивних
споруд, доступних для користування мешканцями міста;
підвищення ефективності роботи комплексних дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, що знаходяться в комунальній власності міста, покращання
їх матеріального та фінансового забезпечення;
підвищення фахового рівня та кваліфікації тренерів-викладачів з видів
спорту;
створення кіровоградським спортсменам належних умов для
підготовки та участі у всеукраїнських і міжнародних змаганнях.

Начальник відділу
фізичної культури та спорту

О. Куценко

