
УКРАЇНА 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 
 
від «___» ___________ 2016 року                                           № ____ 
 
 
Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради  
«Про затвердження Програми  
розвитку фізичної культури і  
спорту в м. Кропивницькому  
на 2017–2020 роки»  
 
 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 1 п. 2                       
ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет Кіровоградської міської ради  
 

В И Р І Ш И В: 
  

1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради                      
«Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в                       
м. Кропивницькому на 2017–2020 роки», що додається.  

2. Відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради 
забезпечити внесення даного проекту рішення на розгляд міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є. 
 
 
 
Міський голова        А. Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
Колодяжний 24 38 52 
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ПОГОДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету  
Кіровоградської міської ради  
«____» __________ 2016 
 
 

                                                                             Проект  
 
 

У К Р А Ї Н А  
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від «___» ____________ 2016 року              № ______ 
 
 
Про затвердження Програми  
розвитку фізичної культури і  
спорту в м. Кропивницькому  
на 2017–2020 роки 
 
 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 22 п. 1 ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кіровоградська 
міська рада  

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
 

1. Затвердити Програму розвитку фізичної культури і спорту в                 
м. Кропивницькому на 2017–2020 роки, що додається. 

2. Включити Програму розвитку фізичної культури і спорту в               
м. Кропивницькому на 2017–2020 роки до складу Програми економічного і 
соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та основні напрями 
розвитку на 2016 і 2017 роки. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань освіти, науки, культури, туризму, фізичної 
культури і спорту та молодіжної політики та заступника міського голови                
з питань діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є. 
 
 
Міський голова        А. Райкович 
 

Колодяжний 24 38 52  



 3 

 
                                                     
        
                                                                         

 
                     
                                                                                                                                                                       
 

                                                                        
                                                                     

                                                                  
 
 
 
 

 
П Р О Г Р А М А 

розвитку фізичної культури і спорту в м. Кропивницькому  
на 2017–2020 роки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кропивницький – 2017 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення Кіровоградської міської ради  
«______»_____________ 20____ 
№______ 
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І. Очікувані результати стану розвитку галузі, найбільш характерні 

тенденції та основні показники розвитку галузі за 2016 рік 
 

Очікувані результати розвитку галузі. 
 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. 

 
Основні показники та тенденції розвитку галузі за 2016 рік. 

У м. Кропивницькому в 2016 році 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             
7 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, одна спеціалізована дитячо-юнацька 
школа олімпійського резерву, школа вищої спортивної майстерності та 
дитячо-юнацька футбольна школа Академія футбольного клубу «Зірка», в 
яких займаються фізичною культурою і спортом 4205 дітей, що становить 
17,6 % від загальної кількості дітей шкільного віку. 

Рішенням Кіровоградської міської ради від 28 липня 2016 року № 459 
створено комунальний заклад «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 
школа № 4 Кіровоградської міської ради», який розпочав свою роботу                 
з 01 вересня 2016 року. 

Функціонують 529 спортивних об’єктів, зокрема: 11 футбольних полів,                     
2 стадіони, 72 спортивні зали, 95 приміщень для занять фізкультурно-
оздоровчою роботою, плавальний басейн, льодова ковзанка, 343 спортивні 
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майданчики, із них за місцем проживання та в місцях масового відпочинку 
громадян – 153, у т.ч. 11 площинних спортивних споруд зі штучним 
покриттям. У місті культивується 48 видів спорту, діють 48 спортивних 
клубів різної фізкультурно-спортивної направленості, в яких займаються 
близько 9 тис. осіб. 

З учнями спортивних шкіл працюють 214 тренерів-викладачів, із яких                     
147 тренерів є штатними працівниками. 50 тренерів мають вищу тренерську 
категорію, 17 осіб є Заслуженими тренерами України, 10 осіб – Заслужені 
працівники фізичної культури і спорту України. У 2016 році звання 
«Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» присвоєно 
тренеру-викладачу з гімнастики художньої КДЮСШ № 3 Шевченко О.В. 

Забезпечено проходження навчання на курсах удосконалення 
кваліфікації 10 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 9 місяців 2016 року в дитячо-юнацьких спортивних школах 
міста підготовлено: 

32 майстри спорту України; 
65 кандидатів у майстри спорту України; 
90 спортсменів І розряду; 
470 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.  

З початку 2016 року спортсмени міста брали участь у 173 змаганнях 
різного рівня. Учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл, підпорядкованих 
відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради, 470 раз 
ставали переможцями та призерами всеукраїнських і міжнародних змагань.  

Чемпіонами України стали 56 спортсменів, із яких 39 – учні дитячо-
юнацьких спортивних шкіл, підпорядкованих відділу фізичної культури та 
спорту міської ради. Золоті нагороди Кубку України завоювали 3 атлети. 

Дмитро Яковенко (легка атлетика) та Кеджау Ньябалі (дзюдо) взяли 
участь у XXXI Літніх Олімпійських іграх, що проходили з 05 по 21 серпня 
2016 року в м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія). 

З 07 по 18 вересня в Бразилії відбувалися XV Літні Паралімпійські ігри. 
Наше місто представляли 4 атлети. За підсумками змагань, Євген Зінов’єв 
завоював золоту медаль у складі збірної команди України з футболу,           
Андрій Деревінський - дворазовий бронзовий медаліст у плаванні, Анастасія 
Мисник - срібна призерка зі штовхання ядра (легка атлетика), Ольга 
Свідерська - володарка срібної та двох бронзових нагород з плавання. 
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Відповідно до рішення міської ради від 23 вересня 2016 року № 571 
виплачена грошова винагорода спортсменам-призерам Паралімпійських ігор 
2016 року та їх тренерам на загальну суму 550,0 тис. грн. Зокрема, на 
придбання житла Свідерській О.М., призерці Паралімпійських ігор 2012 року 
та 2016 року, надано 300,0 тис. грн. 

Указом Президента України від 04 жовтня 2016 року № 430/2016 
паралімпійців та їх тренерів відзначено державними нагородами України. 
Так, Євген Зінов’єв нагороджений орденом «За заслуги» ІI ступеня, Ольга 
Свідерська й Анастасія Мисник відзначені орденом княгині Ольги ІІ ступеня, 
Андрій Деревінський – орденом «За мужність» IІІ ступеня, Олена Кузніцова 
відзначена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня, Олег Соколовський 
нагороджений орденом «За заслуги» ІIІ ступеня. 

На чемпіонаті світу зі стрільби кульової серед спортсменів із вадами 
слуху, що проходив 09-14 вересня в м. Казані, учні КДЮСШ № 3 Олександр 
Костик і Сергій Фомін стали чемпіонами світу. 

На чемпіонаті Європи з плавання серед спортсменів-інвалідів учениця 
КДЮСШ № 1 Ольга Свідерська завоювала чотири золоті, одну срібну та 
одну бронзову нагороди, встановивши світовий рекорд. Її одноклубник 
Андрій Деревінський виборов дві бронзові медалі. 

У вересні 2016 року в м. Андрія (Італія) учень КДЮСШ № 2 Юсіф 
Ейвазов став чемпіоном світу з таеквон-до (ІТФ) серед юніорів. 

Андрій Тихий – чемпіон світу зі спортивного більярду серед юнаків до 
18 років. Змагання проходили 16-19 серпня в м. Кишиневі (Молдова).  

Бронзовими призерами чемпіонату Європи з тхеквондо серед молоді, 
що проходив 11-17 квітня в м. Салоніки (Греція), стали учні КДЮСШ № 2 
Катерина Таратута, Лілія Діордієва, Ярослав Дубовик і Юсіф Ейвазов. 

На чемпіонаті Європи з гирьового спорту серед юніорів, що проходив  
у травні в місті Гдиня (Польща), учень КДЮСШ № 1 Геннадій Тимофєєв 
завоював дві срібні нагороди. 

Ольга Пікаш – чемпіонка Європи з важкої атлетики серед кадетів. 
Владлен Козлюк став бронзовим призером чемпіонату Європи з греко-

римської боротьби серед юніорів, що відбувся в червні в Бухаресті. 
Єгор Шаповалов – переможець Європейського Кубку зі скелелазіння 

серед юнаків у м. Тарнов (Польща). 
Учні КДЮСШ № 3 Ігор Свірідов і Антон Матвєєв завоювали звання 

чемпіонів України з пляжного волейболу серед юнаків до 17 років. 
Команди «КНТУ-Єлисаветград» і «СДЮШОР-Діамант» вибороли 

золоті та срібні медалі чемпіонату України 2016 року з бейсболу               
серед команд Вищої ліги. Для команди «КНТУ-Єлисаветград» це                        
21-й чемпіонський титул, починаючи із 1995 року. Також 13 спортсменів 
нашого міста стали чемпіонами Європи з бейсболу 2016 року в складі 
молодіжної збірної команди України. 

Футбольний клуб «Зірка» посів перше місце серед команд Першої ліги, 
а баскетбольний клуб «Золотой Вєк» став срібним призером чемпіонату 
України серед команд Вищої ліги. 
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У звітному періоді в м. Кропивницькому проведено 160 спортивних 
заходів, у яких взяли участь більше 18,5 тис. 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 (7 чемпіонатів), велоспорту (3 чемпіонати), спортивного 
більярду (2 чемпіонати), спортивної гімнастики, волейболу пляжного, 
традиційного карате-до, мотокросу, боксу; всеукраїнських турнірів: з 
баскетболу серед ветеранів спорту, пам`яті тренера Віктора Дубіна; з боксу, 
пам'яті Заслуженого тренера України Віктора Зверєва, з футболу, пам`яті 
колишнього гравця та спортивного директора ФК «Зірка» Андрія Куценка, з 
велоспорту, пам'яті Заслуженого тренера України Сергія Симоненка, 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», 
обласним відділенням НОК України, регіональними спортивними 
федераціями, громадськими організаціями спортивного спрямування у 
звітному періоді проведено 50 фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових 
заходів, у яких взяли участь близько 7500 осіб, зокрема: VІІ міську 
спартакіаду серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів; спортивне 
свято «Олімпійський день», у рамках якого біля 1 тис. мешканців міста взяли 
участь у масовому пробігу; «Свято олімпійського прапора»; міські змагання 
«Батько, мати, я – спортивна сім'я»; Всеукраїнську акцію «Велодень-2016».  

З нагоди Всесвітнього дня здоров’я відбувся веломарафон центральними 
вулицями міста та загальноміська ранкова зарядка під гаслом «Здоровим 
бути модно!».  

У рамках відзначення 25-ої річниці незалежності України проведено 
спортивно-патріотичний захід із військовослужбовцями «Ігри патріотів», 
комплексні змагання серед працівників патрульної поліції міста, родинний 
веломарафон «Спортивні патріоти». 

У рамках заходів «Олімпійське літо» та з нагоди відзначення Дня 
фізичної культури і спорту України і 262-ї річниці заснування міста 
проведено спортивно-масові заходи для дітей «Спорт-фест» у парку культури 
та відпочинку «Ковалівський» та в парку «Покровський», два турніри з 
велоперегонів серед дітей «РоверОк», літній кубок міста з тенісу серед 
школярів, спортивно-розважальний захід «Вело-Фото-Квест Flash-Cross», 
спортивний захід серед трудових колективів «Драйв алюр», спортивно-
розважальні заходи на майданчиках за місцем проживання тощо.  

За сприяння управління освіти проведено 16 «Олімпійських днів 
здоров’я» в навчальних закладах, а протягом вересня в загальноосвітніх і 
дошкільних навчальних закладах відбулися «Олімпійські уроки». 

З метою створення належних умов для занять фізичною культурою та 
спортом протягом 2016 року збудовано 17 та модернізовано 2 спортивні 
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майданчики. На дані цілі використано з міського бюджету 169,8 тис. грн,                 
а також позабюджетні кошти.  

За кошти міського бюджету для дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
придбано: тенісний стіл, три спортивні велосипеди, три велотренажери, 
пульсометр, два спортивні пневматичні пістолети, комп’ютер, принтер на 
загальну суму 399,7 тис. грн. 

З метою належного утримання фізкультурно-оздоровчих і спортивних 
споруд, відповідно до Програми розвитку фізичної культури і спорту в                 
м. Кіровограді на 2016 рік виконано капітальний ремонт покрівлі 
стрілецького тиру комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 
спортивна школа № 3 Кіровоградської міської ради». На дані цілі з міського 
бюджету профінансовано 1 090,0 тис. грн. 

 
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. 
Для збереження наявної матеріально-технічної бази, поліпшення умов 

її функціонування, забезпечення впровадження енергозберігаючих заходів 
необхідно виконати: 

капітальний ремонт стін, утеплення, облаштування внутрішнього 
водопроводу і каналізації в стрілецькому тирі та капітальний ремонт                     
50-метрового стрілецького тиру комунального закладу «Комплексна дитячо-
юнацька спортивна школа 3 Кіровоградської міської ради», вул. Ушакова, 3б; 

капітальний ремонт приміщення комунального закладу «Комплексна 
дитячо-юнацька спортивна школа № 3 Кіровоградської міської ради»,                 
вул. Віктора Чміленка, 31; 

капітальний ремонт спортивної зали комунального закладу 
«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Кіровоградської міської 
ради», вул. Курганна, 64; 

реконструкцію стадіону «Юність»;  
будівництво стенду для скелелазіння. 
 

ІІІ. Мета програми у галузі на 2017–2020 роки 
 

Метою Програми є:  
визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних 

заходів, спрямованих на формування розвитку фізичної культури та спорту 
на демократичних і гуманістичних засадах;  
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створення належних умов для розвитку фізичної культури і спорту в           
м. Кропивницькому; 

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. Кропивницького в Україні та світі. 
 

ІV. Пріоритетні напрямки розвитку галузі на 2017–2020 роки  
 

Виконання Програми здійснюється за такими напрямами: 
1. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота: 
фізичне виховання у закладах дошкільної, загальноосвітньої, 

професійно-технічної 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, неолімпійського, паралімпійського та 

дефлімпійського спорту. 
3. Спорт ветеранів. 
 
V. Основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі на 

2017–2020 роки з обґрунтуванням шляхів і засобів розв’язання проблем, 
необхідних обсягів та джерел фінансування на 2017–2020 роки 

 

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; 

удосконалити систему формування та підготовки збірних команд з 
видів спорту; 

сприяти поширенню клубної системи у сфері фізичної культури і 
спорту; 
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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; 
 сприяти створенню та функціонуванню спортивних клубів, спортивних 
секцій у закладах загальноосвітньої, професійно-технічної та вищої освіти; 

відродити в загальноосвітніх навчальних закладах секції з ігрових видів 
спорту; 
 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 фізкультурно-
оздоровчої 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 спортсменів-
інвалідів. 

 

2. Розвиток олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та 
дефлімпійського спорту: 
 сприяти співпраці загальноосвітніх навчальних закладів з дитячо-
юнацькими спортивними школами щодо проведення тренувань та відбору 
найбільш обдарованих дітей для системи дитячо-юнацького спорту; 
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 забезпечити ефективну роботу міських комплексних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, що знаходяться в комунальній власності міста;  

забезпечити підвищення фахового рівня та кваліфікації тренерів-
викладачів 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; 

додатково передбачити персональне, адресне фінансування провідних 
спортсменів м. Кропивницького для більш якісної підготовки та участі у 
змаганнях міжнародного рівня, а саме: додаткове харчування, медико-
відновлювальні заходи та придбання необхідного спортивного обладнання та 
інвентарю; 
 продовжити щорічне підведення підсумків спортивного року за участю 
міського голови, визначення кращих спортсменів і тренерів, вручення 
щорічної міської стипендії кращим спортсменам і матеріального заохочення 
тренерам м. Кропивницького за високі спортивні досягнення на офіційних 
всеукраїнських і міжнародних змаганнях; 
 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. 
 

Розрахунок сум коштів, необхідних для забезпечення фінансування 
зазначених напрямків діяльності, здійснюється відділом фізичної культури та 
спорту Кіровоградської міської ради. 
 
 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 міста в 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 2010–2016 роки в тис. грн 

 

2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 
851,0 497,9 850,0 900,0 975,3 1175,3 3765,0 

 

 Обсяг фінансування Програми з місцевого бюджету визначається 
відповідно до конкретних завдань та реальних можливостей. Додаток до 
Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Кропивницькому на            
2017–2020 роки 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 міста Кропивницького, які активно 
займаються фізичною культурою та ведуть здоровий спосіб життя; 
 покращення 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, покращення 
їх матеріального та фінансового забезпечення;  

підвищення фахового рівня та кваліфікації тренерів-викладачів з видів 
спорту; 

створення спортсменам міста належних умов для підготовки та участі у 
всеукраїнських і міжнародних змаганнях. 

 

Основним напрямком реалізації Програми є виконання Календарного 
плану спортивно-масових заходів на 2017 рік, сформованого на основі 
календарних планів профільного міністерства, управління освіти, науки, 
молоді та спорту обласної державної адміністрації та федерацій з 
олімпійських і неолімпійських видів спорту.  
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До річних календарних планів спортивно-масових заходів міста 
Кропивницького входять чемпіонати та кубки міста, заходи за місцем 
проживання, «Олімпійські дні здоров'я» в загальноосвітніх навчальних 
закладах, заходи з нагоди державних свят, визначних і пам’ятних дат, Дня 
міста тощо. Календарні плани коригуються протягом року при формуванні 
уточнених планів спортивно-масових заходів на кожен місяць.  

Критерієм використання коштів Програми є забезпечення проведення 
міських чемпіонатів, кубків, спартакіад, турнірів, з метою формування 
збірних команд міста для участі в обласних  спортивних іграх. Переможці 
чемпіонатів області мають можливість взяти участь у змаганнях 
всеукраїнського та міжнародного рівнів. Всі етапи змагань проводяться на 
підставі наказів підрозділів з питань фізичної культури та спорту 
відповідного рівня згідно з окремими положеннями під кожен захід. У всіх 
турнірах беруть участь кращі спортсмени, які стали переможцями та 
призерами змагань на попередньому етапі.  
 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України від 13 лютого 2012 року № 155, з метою посилення соціального 
захисту спортсменів і тренерів, інших учасників спортивних заходів, 
створення їм належних умов для підготовки та участі у державних і 
міжнародних змаганнях для збірних команд міста та провідних спортсменів 
організовуються навчально-тренувальні збори під час яких проводиться 
більша кількість тренувань із посиленим навантаженням, спортсмени 
забезпечуються харчуванням, додатковим харчуванням, медико-
відновлювальними засобами та виробами медичного призначення. 

Таким чином, основним критерієм використання коштів Програми на 
фінансування участі спортсменів у всеукраїнських і міжнародних змаганнях є 
спортивні результати та досягнення, продемонстровані спортсменами на 
відбіркових етапах міських і обласних змагань. 

 
 
 

Начальник відділу  
фізичної культури та спорту       С. Колодяжний 



Додаток 
до Програми  розвитку 
фізичної культури і спорту в м.Кропивницькому
на 2017-2020роки

Заходи

Загальний 
фонд

Спеціаль-
ний фонд

Загаль-
ний фонд

Спеціаль-
ний фонд

Загаль-
ний фонд

Спеціаль-
ний фонд

Загаль-ний 
фонд

Спеціаль-
ний фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

Проведення навчально-
тренувальних зборів і змагань з 
олімпійських видів спорту, спорту 
інвалідів, міських чемпіонатів, 
кубків, спартакіад, турнірів  
(КПКВК 1315011)

2017 - 
2020 
роки

Відділ 
фізичної 

культури та 
спорту

Кіровоград- 
ської міської 

ради

1300,0 1300,0 0,0 1437,1 1437,1 0,0 1588,3 1588,3 0,0 1665,0 1665,0 0,0

2

Проведення навчально-
тренувальних зборів і змагань з не 
олімпійських видів спорту, спорту 
інвалідів, міських чемпіонатів, 
кубків, спартакіад, турнірів  
(КПКВК 1315012)

2017 - 
2020 
роки

Відділ 
фізичної 

культури та 
спорту

Кіровоград- 
ської міської 

ради

300,0 300,0 0,0 331,6 331,6 0,0 366,5 366,5 0,0 385,0 385,0 0,0

3

Щорічна міська стипендія кращим 
спорсменам та матеріальне 
заохочення тренерам  
м.Кропивницького за високі  
спортивні досягнення  на офіційних 
всеукраїнськиї і міжнародних 
змаганнях                                                                   
(КПКВК 1315100)

2017 - 
2020 
роки

Відділ 
фізичної 

культури та 
спорту

Кіровоград- 
ської міської 

ради

45,0 45,0 0,0 49,7 49,7 0,0 54,9 54,9 0,0 60,0 60,0 0,0

Заохочення і 
підтримка 

кращих 
спортсменів та 

тренерів

ВСЬОГО: 1645,0 1645,0 0,0 1818,4 1818,4 0,0 2009,7 2009,7 0,0 2110,0 2110,0 0,0

Фінансове забезпечення (тис. грн)

№ 
з/п

Зміст  заходу
Термін 

вико-нання
Виконавець

2020 рік2019 рік

Місцевого 
бюджетуВсього за 

рахунок усіх 
джерел 

фінансу-
вання

Місцевого бюджету
Всього за 

рахунок усіх 
джерел 

фінансу-
вання

Місцевого бюджету
Результат 

впровадження

 щодо реалізації  Програми розвитку фізичної культури і спорту в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки

2017 рік

Виконання 
календарного 

плану 
спортивних 
заходів та 

положень про 
змагання

Всього за 
рахунок усіх 

джерел 
фінансу-

вання

2018 рік

Місцевого бюджету
Всього за 

рахунок усіх 
джерел 

фінансу-
вання


