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З В І Т 

тимчасової контрольної комісії Кіровоградської міської ради  
з вивчення ситуації, що склалася в  

дитячо-юнацькій спортивній школі № 2 
 

Під час роботи тимчасової контрольної комісії було проведено                    
8 пленарних та 4 виїзних засідань. В березні на сесії міської ради було 
заслухано проміжну інформацію про роботу комісії.  

Рішенням міської ради від 29 березня 2011 року № 306 було надано 
доручення управлінню розвитку транспорту та зв’язку щодо перегляду схеми 
маршруту № 104 (термін виконання доручення - 1 травня 2011 року) та 
доручення тимчасовій контрольної комісії щодо перевірки дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл міста. 

В ході роботи комісії було встановлено, що основною проблемою в 
діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста є систематичне 
недофінансування, внаслідок чого стан об’єктів фізкультурного призначення по 
місту в цілому незадовільний. Практично не фінансується придбання 
спортивного інвентаря, проведення змагань, заходів воєнно-патріотичного 
спрямування. Ремонт приміщень спортивних шкіл відбувається за рахунок 
батьків та спонсорів.  

Для популяризації та пропаганди здорового способу життя серед 
населення та молоді, проведення додаткових занять спортом і фізичною 
культурою комісією було направлено звернення заступникам міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Андреєвій Л.М. та Василенку І.М. 
щодо надання інформації про вільні приміщення в місті для подальшого 
розміщення в них дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. 

Також на комісії було заслухано начальника відділу сім'ї та молоді, яка 
ознайомила з проблемами та станом фінансування дитячо-юнацьких клубів за 
місцем проживання. 

 

Внаслідок діяльності тимчасової контрольної комісії здійснено 
наступні заходи: 

1. Проведено оптимізацію кадрів спортивних шкіл міста, яка надала 
економію бюджетних коштів. 

2. Відбулися кадрові зміни керівного складу в дитячо-юнацькій 
спортивній школі № 2. 

3. Відділом фізичної культури та спорту були надані та враховані 
поправки при коригуванні міського бюджету в сумі 245 тис. грн., які дали 
можливість відремонтувати покрівлю дитячо-юнацької спортивної школи № 3. 
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4. Встановлено пішохідний перехід та проведено обрізання дерев 

біля дитячо-юнацької спортивної школи № 3. 
5. Внесені зміни до Положення про дитячо-юнацькі клуби за місцем 

проживання, які надали можливість займатися учням, слухачам, вихованцям 
віком від 5 до 18 років. Окремі типи клубів можуть передбачати також інший 
вік, залучати молодь та батьків дітей (рішення виконавчого комітету                
від 30.08.11 № 842). 

6. Надано пропозиції відділу сім'ї та молоді щодо посилення контролю 
над використанням та надходженням спонсорських коштів, коштів за 
проведення навчально-тренувального процесу та гуртків дитячо-юнацьких 
клубів. 

7. Направлено звернення до прокуратури м. Кіровограда з проханням 
надати матеріали перевірки діяльності дитячо-юнацької спортивної школи № 1. 

8. Направлено звернення до управління розвитку транспорту та зв’язку 
міської ради щодо корегування схеми і графіку руху громадського транспорту в 
мікрорайоні Олексіївка для вирішення проблеми підвозу дітей та їх батьків до 
дитячо-юнацької спортивної школи № 2. 
 

Розглянувши та вивчивши ситуацію, що склалася в дитячо-юнацьких 
спортивних школах міста та дитячо-юнацьких клубах, комісія виходить з 
пропозицією:  

1. Передбачити в міському бюджеті на 2012 рік кошти на: 
виготовлення землевпорядної документації для оформлення та надання в 

постійне користування земельної ділянки дитячо-юнацькій спортивній         
школі № 2 для розбудови тренувальних полів у сумі 4,5 тис. грн.;  

проведення курсів підвищення кваліфікації тренерів спортивних шкіл, 
педагогів-організаторів та тренерів дитячо-юнацьких клубів; 

проведення масових фізкультурно-оздоровчих заходів для спортивних 
шкіл та дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання в сумі 950 тис. грн.; 

поліпшення санітарних умов, покращення стану протипожежної безпеки  
в дитячо-юнацьких спортивних школах та дитячо-юнацьких клубах за місцем 
проживання в сумі 200 тис. грн.; 

проведення ремонту приміщень та закупки спортивного інвентаря для 
спортивних шкіл і дитячо-юнацьких клубів в сумі 200 тис. грн.; 

проведення будівництва та реконструкції спортивних майданчиків            
у сумі 100 тис. грн.; 

будівництва котельні дитячо-юнацької спортивної школи № 2                     
в сумі 1 млн. 34 тис. грн.; 

проведення капітального ремонту старої будівлі дитячо-юнацької 
спортивної школи № 2 в сумі 200 тис. грн.; 

відновлення фінансування для проведення літнього оздоровлення дітей, в 
тому числі спортсменів, в сумі 200 тис. грн. 
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2. Рекомендувати міському голові доручити виконавчим органам 

міської ради: 
розробити проект Положення щодо призначення стипендій кращим 

спортсменам року та премій тренерам-викладачам за підсумками року; 
розробити план заходів для тренерів-викладачів дитячо-юнацьких клубів 

за місцем проживання, директорів загальноосвітніх шкіл по проведенню роботи 
із залучення спонсорських коштів для утримання та розбудови спортивних 
майданчиків, прилеглих до цих закладів; 

директорам освітніх закладів, а особливо тих, що знаходяться у 
віддалених мікрорайонах, де наявні спортивні зали та майданчики, сприяти у 
використанні цих приміщень тренерами-викладачами в позаурочний час для 
надання можливості занять, розвитку і популяризації фізкультури та спорту, 
оздоровлення населення; 

курси підвищення кваліфікації тренерсько-викладацького складу 
спортивних шкіл та дитячо-юнацьких клубів проводити у м. Кіровограді із 
залученням необхідних спеціалістів; 

для залучення спонсорських коштів та для створення належних умов для 
діяльності дитячо-юнацьких клубів рекомендувати виконавчим органам 
укладати договори оренди на приміщення, в яких знаходяться клуби, на строк 
не менше як 2 роки 11 місяців, а не 1 рік, як це робиться зараз; 

для популяризації здорового способу життя рекомендувати відділам сім’ ї 
та молоді, фізичної культури та спорту розробити план-графік проведення 
масових фізкультурно-оздоровчих заходів з обов’язковою участю всіх дитячо-
юнацьких клубів міста; 

відділу у справах сім'ї та молоді розробити план та посилити контроль над 
проведенням фізкультурно-масової роботи на прилеглих до дитячо-юнацьких 
клубів спортивних майданчиках в мікрорайонах міста; 

розширювати мережу дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання; 
створити робочу групу зі спеціалістів та депутатів міської ради по 

розробці проекту Програми створення спеціалізованого центру для проведення 
масових фізкультурно-спортивних заходів, воєнно-патріотичних, туристичних 
зборів та ігор на території парку Перемоги; 

підтримати бюджетний запит на 2012 рік „Утримання та діяльність клубів 
підлітків за місцем проживання”. 

Від якості, доступності, чисельності роботи гуртків та спортивних секцій 
залежить зниження криміногенної ситуації серед молоді у місті, яка останнім 
часом тільки погіршується.   

Просимо депутатський корпус Кіровоградської міської ради підтримати  
пропозиції тимчасової контрольної комісії Кіровоградської міської ради з 
вивчення ситуації, що склалася в дитячо-юнацькій спортивній школі № 2.  

 
 

Голова тимчасової контрольної комісії                                              А.Антонов 


