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Звіт
про виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту
в м. Кіровограді за 2011 рік
У місті працює 14 дитячо-юнацьких спортивних шкіл та одна школа
вищої спортивної майстерності, в яких займається 4808 дітей, три з них
фінансуються з місцевого бюджету (займається 1633 дитини), п’ять – з
обласного бюджету, всі інші – за рахунок фізкультурно-спортивних
товариств.
У місті Кіровограді культивується 48 видів спорту, функціонують
4 стадіони; 375 спортивних майданчиків, із них за місцем проживання –
94 майданчики; 10 футбольних полів, 68 спортивних залів; 221 приміщення
для занять фізкультурно-оздоровчою роботою, із них 139 з тренажерним
обладнанням; 42 спортивні клуби, плавальний басейн; льодовий каток;
4 футбольних поля зі штучним покриттям; 3 тренажерні майданчики
з антивандальним покриттям.
З учнями-спортсменами шкіл працюють 239 висококваліфікованих
тренерів-викладачів. 162 тренери є штатними працівниками, з яких
152 мають вищу освіту за фахом, 58 тренерів мають вищу тренерську
категорію, 32 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 в змозі вирішувати завдання по
підготовці спортсменів високого класу.
У 2011 році в ДЮСШ міста підготовлено спортсменів:
членів збірних команд (основний, кандидат, резерв) – 81;
майстрів спорту України міжнародного класу – 6;
майстрів спорту України – 59;
кандидатів у майстри спорту України – 197;
спортсменів І розряду – 250.
Кандидатами на участь в Олімпійських іграх в Лондоні у 2012 році є:
Качан Вікторія – майстер спорту України міжнародного класу
з триатлону, чемпіонка України, призерка Кубку Азії;
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Цвєтков Святослав – майстер спорту України міжнародного класу
з триатлону, чемпіон України, чемпіон Кубку Європи та Азії;
Хріпта Андрій – майстер спорту України міжнародного класу з
велоспорту, чемпіон України, учасник чемпіонату Європи (4 місце) та світу;
Варламова Тетяна – майстер спорту України міжнародного класу
з пауерліфтингу, чемпіонка Європи, призерка чемпіонату світу;
Тесленко Денис – майстер спорту України з легкої атлетики, призер
чемпіонату України, учасник чемпіонату Європи;
Шевцов Артем – майстер спорту України з велоспорту, чемпіон
України, призер етапу Кубку Європи.
Кандидатами на участь в Паралімпійських іграх у 2012 році є:
Свідерська Ольга – майстер спорту України міжнародного класу з
плавання, 5-разова чемпіонка Європи серед інвалідів, рекордсменка Європи
та світу;
Мальчик Алла – заслужений майстер спорту України з легкої атлетики
серед інвалідів, призерка чемпіонату світу;
Мисник Анастасія – майстер спорту України з легкої атлетики,
призерка Всесвітніх Глобальних ігор.
Серед спортивних досягнень 2011 року також слід відзначити
спортсменів м.Кіровограда, які за високі спортивні досягнення занесені до
«Алеї спортивної слави»:
Товста Ганна – заслужений майстер спорту України з плавання,
чемпіонка світу та рекордсменка світу серед інвалідів;
Голенкова Валентина – майстер спорту України зі спортивної
гімнастики, чемпіонка України, срібна призерка Всесвітньої Універсіади;
Євчак Ганна – майстер спорту України з плавання, призерка
чемпіонату України , учасниця чемпіонату Європи;
Пархоменко Євген – майстер спорту України з боксу, чемпіон України
серед молоді, учасник чемпіонату світу, бронзовий призер чемпіонату
Європи;
Дьяченко Іван – майстер спорту України з гирьового спорту, чемпіон
світу з гирьового спорту серед юніорів та бронзовий призер серед дорослих;
Корнієць Володимир - майстер спорту України з греко-римської
боротьби, володар Кубка України;
Зайцев Олександр – майстер спорту України з кульової стрільби,
призер чемпіонату України;
Ярош Роман – майстер спорту України з кікбоксінгу, чемпіон України;
Команда з бейсболу “КНТУ-Єлисаветград” – 16-разові чемпіони
України та 15-разові володарі Кубка України.
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За 2011 рік проведено 276 спортивних заходів, що на 80 заходів більше
ніж у 2010 році. Частину заходів 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 державного педагогічного університету імені Володимира
Винниченка;
серед дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання – клуб «Гірник».
У місті проведено низку комплексних спортивних заходів, зокрема:
міжнародний турнір з бейсболу пам’яті В.Колодицького;
чемпіонати України зі спортивної гімнастики, велоспорту, бейсболу,
боксу, гирьового спорту, стритболу, карате, більярдного спорту;
міські змагання з видів спорту серед спортсменів інвалідів „Інваспорт”;
спортивні заходи з нагоди річниці визволення міста Кіровограда
від фашистських загарбників, Дня Соборності України, Дня Перемоги,
Дня захисту дітей, Дня Конституції України, Дня Незалежності, Дня фізичної
культури і спорту, 257-ї річниці заснування міста Кіровограда, новорічних і
різдвяних свят тощо.
спартакіаду міста серед загальноосвітніх шкіл з 8 видів спорту;
легкоатлетичну естафету по вулицях міста Кіровограда;
футбольне свято, присвячене 75-річному ювілею ФК "Шахтар";
55 років відзначив факультет фізвиховання Кіровоградського
державного педагогічного університету ім.Володимира Винниченка;
Всеукраїнський турнір з художньої гімнастики "Кіровоградська
зіронька";
Олімпійський день, Олімпійське літо, Олімпійський тиждень;
Всеукраїнська велоестафета, присвячена Дню фізичної культури та
спорту;
Всеукраїнський турнір з боротьби дзюдо на призи Олімпійського
чемпіона С.Новікова;
Міжнародний турнір з греко-римської боротьби пам’яті чемпіона світу
Д.Посунька;
Всеукраїнські змагання з велосипедного спорту пам’яті МС СРСР
С.І.Симоненка та Ю.Юрченко;
Кубки міського голови з волейболу, гирьового спорту та мотокросу.
Вперше в історії нашого міста створено професійний баскетбольний
клуб БК «Кіровоград», який бере участь у змаганнях І ліги і претендує на
вихід до вищої ліги.
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У звітному періоді виконана Програма розвитку футболу в місті
Кіровограді, проведено Кубок міста Кіровограда з футболу, змагання на
призи клубу «Шкіряний м’яч», чемпіонат міста, юнацькі команди брали
участь у першості України з футболу, чемпіонаті міста з футзалу.
Відділ фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради брав
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.
В обласній спартакіаді серед депутатів усіх рівнів, працівників
виконавчих органів та місцевого самоврядування місто Кіровоград зайняло
І місце.
Активно працює міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт
для всіх», яким у 2011 році було проведено 77 спортивно-масових заходів, в
яких взяли участь 43864 особи, зокрема:
Всеукраїнську акцію “Ти зможеш, якщо зміг я!” з дітьми сиротами та
дітьми, позбавленими батьківської опіки, де було охоплено 796 чол.;
спортивно-масові заходи за місцем проживання з настільного тенісу,
волейболу, дартсу, дуйболу, шахів, шашок, де взяло участь 1933 учасники;
7 квітня проведена Всеукраїнська акція «День здоров’я» під девізом:
“Рух заради здоров’я”, де взяло участь 444 учасники;
проведено Всеукраїнський місячник “Спорт для всіх – спільна
турбота”, де було задіяно 16016 волонтерів, приведені майданчики міста у
належний стан;
1 червня проведено акцію до Дня захисту дітей, де було охоплено
спортивно-масовою роботою 553 дитини;
проведено 34 «Дні здоров’я» в загальноосвітніх навчальних закладах
міста;
участь у Всеукраїнському олімпійському дню бігу – 1200 учасників;
спортивно-масові заходи, присвячені Дню Конституції України, де
було охоплено 216 учасників та заходи, присвячені 20-й річниці
Незалежності України, в яких взяли участь 478 осіб.
Розроблено та впроваджено, з метою пропаганди здорового засобу
життя, систему інформаційного забезпечення у засобах масової інформації
(28,5 хв. ефірного часу – радіо, 65 хв. – телебачення, 407 тис. екз. – преса.).
В рамках виконання міської програми "Центральний регіон – 2015",
з метою створення належних умов для занять фізичною культурою та
спортом у 2011 році за кошти міського бюджету здійснено ремонт покрівлі
над адміністративним корпусом, капітальний ремонт та промивку системи
опалення ДЮСШ № 2 на загальну суму 90,0 тис. грн. У ДЮСШ № 3
проведено капітальний ремонт покрівлі (освоєно 245,0 тис. грн.), здійснено
ремонт теплотраси та промивку системи опалення, встановлено металеву
огорожу та облаштовано пішохідний перехід біля спортивної школи.
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За рахунок позабюджетних коштів у ДЮСШ № 3 виконано ремонт
спортивних залів для занять боротьбою дзюдо та настільним тенісом,
облаштовано тренажерну залу, встановлено водонагрівачі в душових
кімнатах на загальну суму 78,0 тис. грн. У ДЮСШ № 2 виконано поточний
ремонт спортивної зали, роздягалень і санвузлів.
Протягом 2011 року відділом фізичної культури та спорту міської
ради спільно з Кіровоградським міським центром фізичного здоров’я
населення “Спорт для всіх” та депутатами Кіровоградської міської ради
у мікрорайонах міста збудовано 15 спортивних майданчиків та
реконструйовано 2 майданчики.
На дані цілі використано з міського бюджету 25,5 тис. грн. та
178,806 тис. грн. позабюджетних коштів, що в 3,6 рази більше ніж у
2010 році.
Завезено піску на спортивні майданчики – 686 куб. м, грунту –
118 куб.м. Задіяно 32 одиниці автотранспортної техніки.
Адреси побудованих спортивних майданчиків: вул. Кропивницького, 6;
вул. Куйбишева, 1 б; вул. Попова, 9, 11; просп. Університетський, 23;
вул. Леніна – пров. Світлий; вул. Казанська, Парк культури і відпочинку
«Ковалівський»; Дитячий будинок «Барвінок» (2 шт.); вул. Московська, 175;
Дендропарк (1 майданчик для пляжного футболу та 1 – для пляжного
волейболу); ЗОШ № 35 (бейсбольний майданчик); вул. Добровольського, 11.
Адреси реконструйованих спортивних майданчиків: вул. Гагаріна, 12;
вул. Преображенська, 12.
Фінансування Програм розвитку фізичної культури і спорту
в м. Кіровограді за 2008 – 2012 роки (тис. грн.)
2008 р.
800,0

2009 р.
800,0

2010 р.
851,0

2011 р.
497,9

2012 р.
850,0

Відповідно до Програми розвитку фізичної культури і спорту в
м.Кіровограді на 2012 рік передбачено 850,0 тис. грн., в т.ч. 100,0 тис. грн. на
оздоровлення спортсменів дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Начальник відділу
фізичної культури та спорту

О.Куценко

