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І. ВСТУП
Відповідно до законів України “Про фізичну культуру і спорт”,
„Про місцеве самоврядування в Україні”, Указу Президента України
від 21 липня 2008 року № 640/2008 “Про пріоритети розвитку фізичної
культури і спорту в Україні”, обласної та міської Програми «Центральний
регіон – 2015» Програма розвитку фізичної культури і спорту в
м. Кіровограді на 2012 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. 2012 рік в Україні об'явлено
"Роком спорту".
ІІ. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ЗА 2011 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.
У місті Кіровограді культивується 48 видів спорту, зареєстровано
42 спортивні клуби різної фізкультурно-спортивної направленості, де
займається біля 7320 чоловік.
Місто Кіровоград в обласній комплексній спартакіаді 2011 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, 17 осіб є Заслуженими тренерами України, 7 осіб –
заслужені працівники фізичної культури і спорту.
Вищезазначені дані вказують на те, що при достатньому фінансуванні
тренери дитячо-юнацьких спортивних шкіл можуть вирішувати завдання по
підготовці спортсменів високого класу.
З початку 2011 року в ДЮСШ міста підготовлено спортсменів:
- членів збірних команд (основний, кандидат, резерв) – 115;
- майстрів спорту України міжнародного класу – 5;
- майстрів спорту України – 13;
- кандидатів у майстри спорту України – 130;
- спортсменів І розряду – 119.
Серед спортивних досягнень 2011 року слід відзначити спортсменів
м. Кіровограда, які за високі спортивні досягнення занесені до «Алеї
спортивної слави»:
Товста Ганна - чемпіонка та рекордсменка світу з плавання;
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Свідерська Ольга – п’ятиразова чемпіонка Європи, рекордсменка світу
та Європи з плавання;
Ірина Терещенко – чемпіонка світу та Європи серед спортсменівінвалідів з проблемами слуху;
Мальчик Алла – бронзова призерка чемпіонату світу з легкої атлетики;
Голінкова Валентина – срібна призерка Всесвітньої Універсіади зі
спортивної гімнастики;
Цвєтков Святослав – чемпіон Європи та Азії з триатлону;
Качан Вікторія – чемпіонка України з триатлону;
Євчак Ганна – чемпіонка України, учасниця чемпіонатів світу і Європи
з плавання;
Варламова Тетяна – чемпіонка Європи з пауерліфтингу;
Фомін Сергій – дворазовий чемпіон Європи зі стрільби кульової.
Всі спортсмени є кандидатами на участь в Олімпійських та
Паралімпійських іграх в м. Лондоні, Англія 2012 року.
Бейсбольна команда „КНТУ – Єлисаветград” – 15-разові чемпіони
України.
За 2011 рік проведено 196 спортивних заходів, деяку частину проведено
із залученням позабюджетних коштів або на громадських засадах.
Переможцями у проведених комплексних спортивних заходах стали:
серед трудових колективів фізичної культури - команда спортивного
клубу «Червона зірка»;
серед вищих навчальних закладів – факультет фізичного виховання
Кіровоградського педагогічного університету ім. В. Винниченка;
серед дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання – клуб «Гірник»;
проведена спартакіада міста серед загальноосвітніх шкіл з 8 видів
спорту;
проведені чемпіонати, Кубки міста з 28 видів спорту;
протягом року проводились спортивні заходи, присвячені знаменним
датам нашої держави, області, міста:
День Соборності;
День Перемоги 9 травня;
День Конституції України, День Прапора України, День незалежності
України, День міста Кіровограда та інші.
Проводились «Дні здоров’я» в дитячому будинку «Барвінок», дитячому
притулку «Надія», СЗОШ № 1, СЗОШ № 2, ЗОШ – інтернат.
Протягом року повністю виконана Програма розвитку футболу у місті
Кіровограді, проведені змагання серед всіх вікових категорій.
Відділ фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради
приймає активну участь у проведенні у місті чемпіонатів України з боксу,
велоспорту, спортивної гімнастики, гирьового спорту, бейсболу,
мотоциклетного спорту, греко-римської боротьби, дзюдо, традиційного
карате, баскетболу, важкої атлетики, волейболу, більярду, панкратіону.
Відділом проведені Міжнародні та Всеукраїнські турніри, присвячені
нашим землякам Данилу Посуньку, Сергію Симоненку, Юлії Юрченко,
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В’ячеславу Колодицькому та Олімпійському чемпіону (єдиному в Україні)
Сергію Новикову.
В обласній спартакіаді серед депутатів усіх рівнів працівників
виконавчих органів та місцевого самоврядування місто Кіровоград зайняло
І місце.
У 2011 році заплановано збудувати та реконструювати відповідно
5 і 2 спортивні майданчики.
Збудовано 12 майданчиків, реконструйовано 2 майданчики,
Дендропарк – 2 майданчики, вул. Кропивницького,6, вул. Куйбишева,1-б,
вул. Московська,175, вул. Б.Хмельницького,222, просп. Університетський,23,
дитячий будинок "Барвінок" та інші. В будівництві спортивних майданчиків
активну участь брали депутати Кіровоградської міської ради.
У ДЮСШ № 2 (вул. Курганна, 64) здійснено капітальний ремонт та
промивку системи опалення, капітальний ремонт покрівлі легкоатлетичного
манежу, виконано косметичний ремонт спортивної зали та підсобних
приміщень.
У ДЮСШ № 3 (вул.Дзержинського,31) виконано капітальний ремонт
покрівлі (233 тис.грн). В першому півріччі 2011 року здійснено поточний
ремонт спортивних залів для занять з боротьби дзюдо та настільного тенісу,
облаштовано тренажерний зал.
У стрілецькому тирі ДЮСШ № 3 виконано капітальний ремонт та
промивку системи опалення.
Серед недоліків Програми слід відзначити недостатнє фінансування
галузі в цілому. Дитячо-юнацькі спортивні школи не забезпечуються
спортивним інвентарем та формою у необхідній кількості.
Підвищення цін на паливно-мастильні матеріали, енергоносії,
транспорт, проживання, харчування, інші послуги негативно вплинули на
більш якісне виконання Програми.
У зв’язку з відсутністю коштів не було проведено оздоровлення
спортсменів дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
Фінансування Програм розвитку фізичної культури та спорту
в м. Кіровограді за 2008 – 2011 р р.
(тис. грн.)
2008 р.
2009 р.
2010 р.
2011 р.
800,0
800,0
851,0
497,9
Для збереження наявної матеріальної бази, поліпшення умов її
функціонування, забезпечення енергозберігаючих заходів необхідно:
- збудувати топочну для індивідуального опалення дитячо-юнацької
спортивної школи № 2, вул. Курганна, 64 (техдокументація виготовлена);
- збудувати скейтпарк для занять молоді скейтбордингом.
При розробці Програми на 2012 рік враховувались досягнення і
недоліки розвитку фізичної культури і спорту в місті Кіровограді за 2011 рік.
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ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ
Формування нових підходів до фізичної культури і спорту, виходячи з
існуючих соціально-економічних реалій:
визначення пріоритетів у діяльності місцевих органів державної
виконавчої влади щодо забезпечення здоров’я дітей, учнівської та
студентської молоді, робітників, службовців та інших працівників;
запровадження ефективної моделі фінансування потреб галузі в
умовах економічної кризи;
впровадження дієвої системи фізкультурної просвіти населення, яка
б сприяла формуванню традицій і культури здорового способу життя,
престижу здоров’я, залученню громадян до активних занять фізичною
культурою і спортом;
впровадження ефективних форм, методів і засобів фізкультурноспортивної діяльності та видів спорту з урахуванням місцевих і регіональних
особливостей, традицій, економічних факторів, умов праці та вільного часу
населення;
розроблення пропозицій щодо удосконалення законодавства України
з питань фізичної культури і спорту;
реформування організаційних основ фізкультурно-спортивного руху,
стимулювання створення мережі фізкультурно-спортивних клубів, які
забезпечили б належне проведення фізкультурно-спортивної роботи;
визначення та задоволення регіональних потреб у кваліфікованих
кадрах, підготовка нового покоління спеціалістів, підвищення їх
професіоналізму на всіх рівнях діяльності у сферах фізичного виховання,
фізичної культури і спорту;
забезпечення збереження наявної матеріально-технічної бази,
поліпшення умов її функціонування, визначення стратегічних напрямків
подальшого розвитку;
удосконалення системи підготовки збірних команд, спортивного
резерву, підвищення якості функціонування дитячо-юнацьких спортивних
шкіл, науково-методичного та методичного забезпечення
діяльності
відповідних структур;
надання підтримки щодо становлення та впровадження ефективних
форм організації реабілітаційної та спортивної роботи з особами, які
мають вади фізичного і розумового розвитку;
проведення на високому організаційному рівні міських змагань та
участь в обласних спортивних іграх;
підготовка і участь спортсменів міста в чемпіонатах України, Європи
та світу, в Олімпійських і Паралімпійських іграх 2012 року;
забезпечення сприятливих умов для розвитку видів спорту, в яких
спортсмени міста досягли високих результатів на Всеукраїнських та
міжнародних змаганнях.
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ІV. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ
Джерелами фінансування Програми є місцевий бюджет, а також інші
джерела, не заборонені законодавством.
Обсяг фінансування Програми з місцевого бюджету визначається
щороку з конкретних завдань та реальних можливостей (додаток до
Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Кіровограді на 2012 рік
додається).
На виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту в
м. Кіровограді на 2012 рік всього заплановано 850,0 тис. грн.

Начальник відділу
фізичної культури та спорту

Іванов
24-38-52

О. Куценко

Додаток
до
Програми
розвитку
фізичної культури і спорту в
м. Кіровограді на 2012 рік

ЗАХОДИ
щодо реалізації Програми розвитку фізичної культури і спорту
в місті Кіровограді на 2012 рік
№
п/
п

1
1

2

3

Зміст заходу

Термін
виконання

2
3
НавчальноПротягом
тренувальна та
2012
спортивна
діяльність з
олімпійських та не
олімпійських видів
спорту
Фізкультурноспортивна,
оздоровча
діяльність серед
спортсменівінвалідів

Виконавець

4
Відділ
фізичної
культури
та спорту

Фінансове
забезпечення
(тис.грн.)
5
530,0

Результат
впровадження

6
Виконання
календарного
плану
спортивних
заходів

Протягом
2012

Відділ
фізичної
культури
та спорту

65,0

Виконання
Програми та
індивідуальних
планів членів
збірних команд
України

Організація і
Квітень –
проведення
вересень
2012 рік
міських заходів
міським центром
фізичного здоров’я
населення «Спорт
для всіх» серед
колективів
фізичної культури,
громадських
організацій,
ветеранських
організацій, за
місцем
проживання

Відділ
фізичної
культури
та спорту

67,0

Виконання
календарного
плану
спортивних
заходів

2

1
4

5

6

7

2
Оздоровлення
спортсменів
ДЮСШ міста в
літній
канікулярний
період
Організаційнотехнічне та
інформаційне
забезпечення
Послуги по
забезпеченню
змагань та
навчальнотренувального
процесу
Матеріальнотехнічне
забезпечення
спортсменів
інвентарем та
обладнанням
РАЗОМ

3
Протягом
2012

4
Відділ
фізичної
культури
та спорту

5
100,0

6
Забезпечення
оздоровлення
120
спортсменів
ДЮСШ

Відділ
фізичної
культури
та спорту
Протягом
Відділ
2012 року фізичної
культури
та спорту

33,9

Забезпечення
виконання
Програми

40,0

Забезпечення
виконання
Програми

Протягом
2012 року

14,1

Забезпечення
виконання
Програми

Протягом
2012 року

Начальник відділу
фізичної культури та спорту

Відділ
фізичної
культури
та спорту

850,0

О. Куценко

