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І. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ СТАНУ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ,
НАЙБІЛЬШ ХАРАКТЕРНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ЗА 2015 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 2016 рік враховувались досягнення та
недоліки розвитку фізичної культури і спорту в місті Кіровограді за 2015 рік.
Основні показники та тенденції розвитку галузі за 2015 рік.
У м. Кіровограді в 2015 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
13 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, одна спеціалізована дитячо-юнацька
школа олімпійського резерву, школа вищої спортивної майстерності та
дитячо-юнацька футбольна школа Академія ФК «Зірка», яких займаються
фізичною культурою та спортом близько 4135 дітей, що становить близько
19 % від загальної кількості дітей шкільного віку. Функціонують
512 спортивних об’єктів, зокрема: 11 футбольних полів, 2 стадіони,
72 спортивні зали, 95 приміщень для занять фізкультурно-оздоровчою
роботою, плавальний басейн, льодова ковзанка, 326 спортивних майданчиків,
із них за місцем проживання та в місцях масового відпочинку громадян –
144, у т.ч. 11 площинних спортивних споруд зі штучним покриттям.
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У м. Кіровограді культивується 48 видів спорту, діють 48 спортивних
клубів різної фізкультурно-спортивної направленості, в яких займаються
близько 9 тис. осіб.
З учнями спортивних шкіл працюють 212 тренерів-викладачів, із яких
145тренерів є штатними працівниками. 140 тренерів мають вищу тренерську
категорію, 18 осіб є Заслуженими тренерами України, 11 осіб – заслужені
працівники фізичної культури і спорту України. З початку року забезпечено
проходження навчання на курсах удосконалення кваліфікації 12 тренеріввикладачів 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 2015 року в дитячо-юнацьких спортивних школах міста
Кіровограда підготовлено:
1 майстра спорту України міжнародного класу;
16 майстрів спорту України;
101 кандидат у майстри спорту України;
88 спортсменів І розряду;
1230 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.
Кропітка робота щодо розвитку дитячо-юнацького спорту приносить
вагомі результати. Кіровоградські спортсмени стабільно демонструють
високі результати на всеукраїнських і міжнародних змаганнях.
Тетяна Теревятникова стала чемпіонкою Європи з тхеквондо ВТФ,
(10-13 лютого 2015 року, м. Анталія, Туреччина).
На чемпіонаті Європи з пауерліфтингу, який проходив 24-29 березня
2015 року в м. Плзень, Чехія, Анастасія Кравченко завоювала три золоті та
одну срібну нагороди.
Євген Зінов’єв став срібним призером чемпіонат світу з футболу серед
спортсменів із вадами опорно-рухового апарату, який відбувався
18-28 червня 2015 року в Англії.
10-16 липня 2015 року в м. Золоті Піски (Болгарія) проходив Відкритий
чемпіонат Європи з гирьового спорту в якому взяли участь 228 спортсменів
із 19 країн. Представники КЗ КДЮСШ № 1 Сергій Шевченко й Олексій
Журба завоювали звання чемпіонів Європи в парному жонглюванні гирями.
13-19 липня 2015 року в м. Глазго (Шотландія) проходив чемпіонат
світу з плавання серед спортсменів-інвалідів усіх категорій. У змаганні за
участю 569 атлетів із 67 країн Ольга Свідерська завоювала дві срібні та дві
бронзові нагороди, встановивши два рекорди Європи та рекорд світу.
На чемпіонаті Європи зі стрільби кульової серед спортсменів із вадами
слуху, що проходив 2-9 серпня 2015 року в м. Плзень (Чехія), вихованці
КЗ КДЮСШ № 3 Олександр Костик і Сергій Фомін завоювали п’ять золотих,
три срібні та три бронзові нагороди і встановили три рекорди Європи.
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За підсумками чемпіонату світу з легкої атлетики серед спортсменівінвалідів, що проходив 21-31 жовтня 2015 року в м. Доха (Катар) Алла
Мальчик стала срібною призеркою у штовханні ядра, а Анастасія Мисник у
цьому ж виді змагань виборола бронзову нагороду.
Чемпіонами України стали: Валентина Кисіль (важка атлетика), Сергій
та Юрій Побережці, Діана Токар, Яна Здір, Єгор Ніколаєв, Дмитро Аврамов,
Ярослав Ткач (скелелазіння), Георгій Петросян, Віталій Арсеньєв, Василь
Ляшенко , Яна Горохова (спортивна гімнастика), Владислав Манін, Владлен
Козлюк, Микола Савченко (боротьба греко-римська), Роман Демидов
(гирьовий спорт), Олена Демидова, Олена Гуцан, Ксенія Федотова,
Костянтин Дахновський, Руслан Бондаренко, Єлизавета Бабука, Артем
Шевцов (велоспорт), Дмитро Яковенко, Юлія Петренко, Ігор Кушніков
(стрибки у висоту), Денис Піменов (легка атлетика), Марина Поліщук, Юлія
Прудиус (пауерліфтинг), Ігор Бондар (кікбоксинг), Олена Кулик (штовхання
ядра, інваспорт), Олександр Паніотов, Тимур Корчевський, Віктор Душак
(теніс настільний), Альона Шевченко (стрільба кульова), Євгенія
Пономаренко (тхеквондо), Ольга Свідерська (плавання).
Золоті нагороди Кубку України завоювали: Олена Гуцан, Єлизавета
Бабука (велоспорт), Альона Шевченко, Тетяна Селедцова (стрільба кульова),
Ольга Свідерська, Олег Аршава (плавання, інваспорт), Валерій Бобов (водномоторний спорт), Владлен Козлюк (боротьба греко-римська).
Кіровоградські спортсменки стали переможцями ХІІ Універсіади
України з художньої гімнастики. Вихованці КДЮСШ № 1 Кіровоградської
міської ради завоювали 13 нагород у фіналі ХХІІ Всеукраїнської спартакіади
«Повір у себе» серед спортсменів-інвалідів. Команда КЗ КДЮСШ № 3
Кіровоградської міської ради у складі Ігоря Свірідова й Антона Матвєєва
стала срібним призером чемпіонату України з пляжного волейболу серед
юнаків до 17 років. Команда «КНТУ-Єлисаветград» стала 20-разовим
чемпіоном України та 18-разовим володарем Кубку України з бейсболу.
Загалом, з початку 2015 року юні спортсмени міста Кіровограда брали
участь у 212 змаганнях різного рівня. Учні дитячо-юнацьких спортивних
шкіл, підпорядкованих відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської
міської ради, 530 раз ставали переможцями та призерами всеукраїнських і
міжнародних змагань.
У звітному періоді в м. Кіровограді проведено 249 спортивних заходів,
у яких взяли участь 23445 осіб. 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 з
легкої атлетики, велоспорту, тенісу настільного спортивної гімнастики,
боксу, кіокушинкай карате, мотокросу та Кубку України з велоспорту;
Універсіади України з художньої гімнастики;
Всеукраїнських турнірів: з боксу, пам'яті Анатолія Литвинова, з
футболу, пам`яті колишнього гравця та спортивного директора ФК «Зірка»
Андрія Куценка, з велоспорту, пам'яті Заслуженого тренера України Сергія
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Симоненка, з боротьби дзюдо на призи Олімпійського чемпіона Сергія
Новікова, з греко-римської боротьби, пам’яті заслуженого тренера України
Миколи Романенка;
чемпіонатів міста й області з 24 видів спорту, та інших заходів.
З метою залучення до масового спорту широких верств населення
спільно з міським центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»,
управлінням освіти Кіровоградської міської ради, обласним відділенням
НОК України, проведено 75 фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових
заходів, у яких взяли участь 9216 осіб, зокрема: VІ міську спартакіаду серед
учнів загальноосвітніх навчальних закладів; змагання з футболу серед
школярів на призи клубу «Шкіряний м'яч»; спортивне свято «Олімпійський
день», у рамках якого 825 мешканців міста взяли участь у масовому
легкоатлетичному пробізі; «Свято олімпійського прапора»; міські змагання
«Батько, мати, я – спортивна сім'я»; Всеукраїнську акцію «Велодень-2015»,
22 «Олімпійські дні здоров’я» та «Олімпійські уроки» в загальноосвітніх
навчальних закладах, два турніри з велоперегонів серед дітей «РоверОк»,
літній та зимовий кубки міста з тенісу серед дітей, змагання «Ти зможеш,
якщо зміг я!» з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківської опіки.
З нагоди Дня захисту дітей проведено: спортивне свято в парку культури
та відпочинку «Ковалівський», фестиваль дитячо-юнацького хокею на столі
«В центрі Європи», спортивно-розважальні заходи на майданчиках у
мікрорайонах міста. З нагоди відзначення Дня фізичної культури і спорту
України та 261-ї річниці заснування м. Кіровограда проведено спортивномасові заходи для дітей у парках «Ковалівському» та Пушкіна, на території
міської водно-гребної бази, на спортмайданчиках за місцем проживання.
Велика увага приділяється виконанню Програми розвитку міста
Кіровограда. На 2015 рік було заплановано будівництво 5 та реконструкція
5 спортивних майданчиків. Протягом року в м. Кіровограді збудовано 5 та
модернізовано 7 спортивних майданчиків, на дані цілі з міського бюджету
використано 1000,3 тис. грн, а також позабюджетні кошти. Зокрема, за кошти
міського бюджету збудовано спортивний майданчик зі штучним покриттям у
комунальному закладі «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2
Кіровоградської міської ради», загальною вартістю 941,3 тис. грн, із яких
492,1 тис. грн – кредиторська заборгованість за 2014 рік.
За кошти міського бюджету для дитячо-юнацьких спортивних шкіл
придбано: три спортивних велосипеди, спортивну пневматичну гвинтівку,
манекени для боротьби, комп’ютер, принтер, бензопилу, а також дрібний
спортивний інвентар для відділень гандболу, боксу, баскетболу, волейболу,
велоспорту, тенісу настільного на загальну суму 417,0 тис. грн.
З метою збереження та належного утримання фізкультурно-оздоровчих
і спортивних споруд, на виконання заходів Програми енергозбереження та
енергоефективності міста Кіровограда на 2015 рік, відповідно до Програми
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розвитку фізичної культури і спорту в м. Кіровограді на 2015 рік, за кошти
міського бюджету виконано:
капітальний ремонт покрівлі та системи освітлення комунального
закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Кіровоградської
міської ради» загальною вартістю 235,4 тис. грн;
капітальний ремонт системи опалення комунального закладу
«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 Кіровоградської міської
ради» загальною вартістю 264,5 тис. грн;
переведено на електричне автономне опалення стрілецький тир
комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3
Кіровоградської міської ради» загальною вартістю 166,8 тис. грн.
Із залученням соціально відповідального бізнесу відкрито сучасний
спортивний комплекс «Файтбаза» загальною площею понад 900 квадратних
метрів, у якому розвиватимуться різні види єдиноборств і кросфіт.
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.
Відповідно до бюджетного законодавства, починаючи з 2016 року
фінансування всіх дитячо-юнацьких спортивних шкіл має здійснюватися
виключно за рахунок видатків місцевих бюджетів. З метою недопущення
скорочення тренерсько-викладацького складу та учнівського контингенту
спортивних шкіл, у комплексних дитячо-юнацьких спортивних школах № 1,
№ 2, № 3 Кіровоградської міської ради необхідно додатково ввести з 01 січня
2016 р. 33 штатні одиниці тренерсько-викладацького складу та 8,5 штатних
одиниць адміністративно-господарського складу. Всього 41,5 штатних
одиниць, відповідно до Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, затверджених наказом Мінмолодьспорту України від
30.07.2013 року № 37.
Для збереження наявної матеріально-технічної бази, поліпшення умов
її функціонування, забезпечення впровадження енергозберігаючих заходів
необхідно виконати капітальний ремонт даху стрілецького тиру
комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3
Кіровоградської міської ради», вул. Ушакова, 3-б.
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ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ У ГАЛУЗІ НА 2016 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;
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 2016 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 2016 РІК З ОБГРУНТУВАННЯМ ШЛЯХІВ І
ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ, НЕОБХІДНИХ
ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ НА 2016 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;
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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.
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;
відродити в загальноосвітніх навчальних закладах секцій з ігрових
видів спорту;
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;
облаштовувати у міських парках і скверах спортивні містечка (бігові
доріжки, міні-корти, майданчики для гімнастичних вправ, тощо);
забезпечити будівництво та модернізацію спортивних майданчиків за
місцем проживання громадян, у тому числі із залученням інвестиційних
коштів;
забезпечити щорічне проведення масових спортивних змагань серед
трудових колективів підприємств, установ та організацій незалежно від форм
власності;
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.
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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;
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;
запровадити щорічне підведення підсумків спортивного року за участю
міського голови, визначення кращих спортсменів і тренерів та вручення їм
одноразової грошової винагороди;
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.
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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.
Фінансування Програм розвитку фізичної культури і спорту
в м. Кіровограді за 2009 – 2015 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

2015 р.
1175,3

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 2016 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

С.Колодяжний

