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Звіт  
про роботу відділу фізичної культури та спорту в 2015 році та хід 
виконання галузевих програм протягом січня – грудня 2015 року 

 

Відповідно до Програми розвитку фізичної культури і спорту в                   
м. Кіровограді на 2015 рік, затвердженої рішенням Кіровоградської міської 
ради від 27 січня 2015 року № 3922, відділом фізичної культури та спорту 
Кіровоградської міської ради забезпечено: 

проведення навчально-тренувальних зборів і змагань із олімпійських  
та не олімпійських видів спорту, спорту інвалідів; 

проведення міських чемпіонатів, кубків, спартакіад, турнірів;  
організацію і проведення спортивно-масових заходів міським центром 

фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» серед колективів фізичної 
культури, громадських і ветеранських організацій, у загальноосвітніх 
навчальних закладах та за місцем проживання і відпочинку населення тощо. 

 

З метою організаційного забезпечення виконання вищезазначених 
завдань проведено 44 наради відділу з керівниками підпорядкованих дитячо-
юнацьких спортивних шкіл, під час яких було розглянуто 347 організаційних 
питань. Проведено 2 засідання колегії відділу фізичної культури та спорту 
Кіровоградської міської ради та засідання організаційного комітету щодо 
роботи Кіровоградського міського центру фізичного здоров'я населення 
«Спорт для всіх». За підсумками проведеної роботи підготовлено 5 рішень 
Кіровоградської міської ради та 2 рішення виконавчого комітету, видано           
638 наказів начальника відділу, підготовлено 978 документів. 

Уся робота проводилась у співробітництві з управліннями молоді та 
спорту облдержадміністрації, виконавчими органами міської ради, 
фізкультурно-спортивними товариствами, громадськими об'єднаннями, 
федераціями з видів спорту та спортивними клубами.  
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У місті Кіровограді в звітному періоді збережена інфраструктура 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних клубів та забезпечено 
функціонування спортивних споруд. 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», в яких займаються фізичною культурою і спортом 4135 
дітей, що становить близько 19 % від загальної кількості дітей шкільного віку 
міста. Протягом 2015 року на утримання трьох комплексних дитячо-
юнацьких спортивних шкіл, підпорядкованих відділу фізичної культури та 
спорту міської ради, профінансовано 7646,9 тис. грн, у т.ч. на виплату 
заробітної плати з нарахуваннями – 5203,1 тис. грн, на проведення 
спортивних заходів і навчально-тренувальних зборів – 338,1 тис. грн, на 
придбання спортивного обладнання та інвентарю – 417,0 тис. грн, на 
капітальний ремонт та реконструкцію спортивних споруд – 1209,3 тис. грн.  
(із яких 492,1 тис. грн. – кредиторська заборгованість за 2014 рік) та інші 
поточні видатки. Це на 16,8 % більше ніж у 2014 році. 

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, відповідно до Програми розвитку фізичної культури і 
спорту в м. Кіровограді на 2015 рік, за кошти міського бюджету виконано 
капітальні ремонти покрівлі та системи освітлення комунального закладу 
«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Кіровоградської міської 
ради», системи опалення комунального закладу «Комплексна дитячо-
юнацька спортивна школа № 3 Кіровоградської міської ради» та стрілецького 
тиру. На дані цілі з міського бюджету профінансовано 666,7 тис. грн.  

 

З учнями спортивних шкіл працюють 214 тренерів-викладачів, із яких                     
147 тренерів є штатними працівниками. 50 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 14 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 2015 року в дитячо-юнацьких спортивних школах міста 
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. 
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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.  

За підсумками чемпіонату світу з легкої атлетики серед спортсменів-
інвалідів, 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 (водно-
моторний спорт), Владлен Козлюк (боротьба греко-римська). 

Кіровоградські спортсменки стали переможцями ХІІ Універсіади 
України з художньої гімнастики. Вихованці КДЮСШ № 1 Кіровоградської 
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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 протягом 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. 

 

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 спортивно-
масові заходи для дітей у парках «Ковалівському» та Пушкіна, на території 
міської водно-гребної бази, на спортмайданчиках за місцем проживання. 

 

Загалом протягом 2015 року в м. Кіровограді відбулося 250 спортивних 
змагань, фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів, у яких взяли 
участь близько 23450 мешканців та гостей міста, зокрема: чемпіонати 
України з легкої атлетики, велоспорту, тенісу настільного спортивної 
гімнастики, боксу, кіокушинкай карате, мотокросу та Кубку України з 
велоспорту; Універсіада України з художньої гімнастики; Всеукраїнські 
турніри: 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 Симоненка, з боротьби дзюдо на 
призи Олімпійського чемпіона Сергія Новікова, з греко-римської боротьби, 
пам’яті заслуженого тренера України Миколи Романенка; чемпіонати міста й 
області з 24 видів спорту та інші заходи. 
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В м. Кіровограді функціонують 326 спортивних майданчиків, із них             
за місцем проживання та в місцях масового відпочинку громадян –                      
144 майданчики. З метою створення належних умов для занять фізичною 
культурою та спортом протягом 2015 року в м. Кіровограді збудовано 5 та 
модернізовано 7 спортивних майданчиків. На дані цілі використано з 
міського бюджету 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.  

Адреси інших побудованих спортивних майданчиків: вул. 40-річчя 
Перемоги, 54 (комплексний); вул. Нижня П’ятихатська, 24 (тренажерний); 
вул. Луганська, 24 (баскетбольний); вул. Радіщева, 29 (комплексний). 

Адреси модернізованих спортивних майданчиків: вул. Волкова, 14 
(встановлено баскетбольні щити і бруси), вул. Бєляєва, 7 (встановлено 
баскетбольний щит і бруси), вул. Богдана Хмельницького, 222 (встановлено 
баскетбольні щити і тенісний стіл), вул. Куроп’ятникова, 27 (встановлено 
баскетбольний щит, тенісний стіл, шведську стінку), вул. Луганська, 24 
(заасфальтовано майданчик), вул. Волкова, 9 (встановлено баскетбольні щит 
і шведську стінку), парк Пушкіна (встановлено бруси). 
 
 
 
В.о. начальника відділу 
фізичної культури та спорту        С. Іванов  


