УКРАЇНА
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Шепетівка

№ 122/2020-р

Про діяльність ДЮСШ «Колос» та
ФСТ «Колос» АПК України в
популяризації здорового способу
життя, занять фізкультурою та
спортом

На підставі статей 6, 22, 39 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації»”, з метою підтримки діяльності закладів дитячо-юнацького та
резервного спорту, проведення спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих
заходів і проведення просвітницької роботи з пропагування здорового способу
життя серед сільського населення, стимулювання зайнятості населення в
сільській місцевості у сфері фізичної культури і спорту та підвищення
стандартів життя в сільській місцевості, заслухавши інформацію з цього
питання (додається):
1. Рекомендувати адміністрації ДЮСШ «Колос» та ФСТ «Колос» АПК
України удосконалити роботу на територіях громад спортивних клубів
фізкультурно-оздоровчого та спортивного спрямування.
2. Управлінню фінансів райдержадміністрації передбачити в кошторисі
видатків збільшення коштів на розвиток фізичної культури та спорту для
дорослого населення району.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків.
Голова адміністрації

Юрій БАСЮК
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Додаток
до розпорядження голови районної
державної адміністрації
04.05.2020 № 122/2020-р

ІНФОРМАЦІЯ
про діяльність ДЮСШ «Колос» та ФСТ «Колос» АПК України
в популяризації здорового способу життя, занять фізкультурою
та спортом
Неолімпійський спорт
1. Організаційно-практичні заходи щодо розвитку фізичної культури і
спорту:
На засіданнях президії районної організації ВФСТ «Колос» АПК
України заслуховувались питання щодо покращення матеріальної бази в
районі, про роботу ШРДЮСШ «Колос» щодо підготовки спортсменів
вищих розрядів, участь спортсменів району та ОТГ в обласних та
Всеукраїнських змаганнях, а також проведення масових фізкультурнооздоровчих заходів в районі та об’єднаних територіальних громадах.
Розглядались питання стану спортивних споруд. Значна увага в 2019 році
приділялась розвитку не олімпійських видів спорту, таких як: фунакоші
шотакан карате, пауерліфтинг, армспорт, боротьба Кураш, бойове самбо.
2. Аналіз стану та тенденції розвитку (у порівняні з попередніми роками).
Відповідно до виконання Державної цільової програми розвитку
українського села на період 2017- 2021 року –розділ «Розвиток фізичної
культури і спорту на селі» в районі щорічно проводяться різноманітні
спортивно-оздоровчі заходи та спартакіади серед різних верств сільського
населення. Загалом вихованці відділень ШРДЮСШ «Колос» та дорослі
команди КФК Шепетівського району, ОТГ взяли участь у Чемпіонатах України,
Всеукраїнських Кубках, обласних змагань, відкритих Першостей та районних
турнірів понад 80 разів з футболу, міні-футболу, шахів, шашок, волейболу,
пауерліфтингу, дзюдо, кульової стрільби, легкої атлетики, баскетболу, каратедо здобуваючи переможні та призові місця підтримуючи славні спортивні
традиції Шепетівського району.
Активно проводиться робота щодо співробітництва з обласними та
всеукраїнськими федераціями з різних видів спорту. Так станом на грудень
2019 року районна організація ВФСТ «Колос» та ДЮСШ «Колос» мають
угоди про співробітництво та сертифікати на право розвитку шотокан
карате-до в районі та м. Шепетівка через співпрацю з регіональними
структурними підрозділами ГО Всеукраїнської Федерації Фунакоші
шотокан карате України (FSKA), в Хмельницькій області, та Хмельницькою
обласною федерацією «Сінко карате дзюцу», що дало змогу взяти участь в
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Чемпіонаті та Кубку України, ставши переможцями та призерами змагань з
бойових мистецтв.
Шепетівська районна організація ВФСТ «Колос», ШРДЮСШ «Колос»
плідно співпрацює з Хмельницькою обласною федерацією футболу та
федерацією футболу Шепетівського району та ОТГ з даного виду спорту,
що дало можливість отримувати практичну, методичну допомогу тренерамвикладачам відділення футболу Шепетівської РДЮСШ «Колос».
За сприяння Асоціації футболу України, Хмельницької обласної
федерації футболу, федерації футболу Шепетівського району та ОТГ у
вересні 2019 року проведено всеукраїнський фестиваль Чемпіонів
«Відкритий урок футболу», в якому взяли участь 248 дітей Шепетівського
району ,ОТГ та міста Шепетівка
У Шепетівському районі та ОТГ проведені змагання з літніх та
зимових спортивних ігор з 5 видів спорту серед дітей Шепетівського
району та ОТГ.
Спільно з федерацією футболу Шепетівського району та ОТГ упродовж
2019 року було проведено турніри з футболу та міні-футболу серед дитячих,
дорослих та ветеранських команд КФК Шепетівського району.
Протягом 2019 року були проведені районні спортивні змагання серед
ветеранів з шахів, шашок та міні-футболу.
Проводилась в районі фізкультурно-оздоровча та спортивна робота
серед сільського населення. Фізкультурно-оздоровчою роботою було охоплено
понад однієї тисячі чоловік різних верств сільського населення.
Район в основному забезпечений фізкультурними кадрами для
організації роботи у фізкультурно-оздоровчій сфері. Протягом 2019 року в
ШРДЮСШ «Колос» розширили відділення легкої атлетики, таким чином, це
дало змогу залучити ще більше дітей в населених пунктах Шепетівського
району та ОТГ. На даний час відділення функціонують в 13 селах
Шепетівського району та ОТГ, по одному у селищі Гриців та м.Шепетівці.
На початок навчального року в ШРДЮСШ «Колос» культивується п’ять
видів спорту, а саме: легка атлетика, футбол, дзюдо, баскетбол, кульова
стрільба.
Загальна кількість учнів, що займається в ШР ДЮСШ «Колос»
протягом року становить 400 юних спортсменів.
Протягом 2019 року команда Шепетівщини взяла участь у
Чемпіонаті та Кубку України з Шотокан Карате-до де зайняли
переможні та призові місця серед юнаків та дівчат і дорослих з бойових
мистецтв.
Спортсмени в травні-грудні 2019 року взяли участь у Чемпіонатах
України з бойового самбо серед юнаків та дорослих в місті Хмельницький та
Шепетівка де здобули переможні та призові місця.
Олімпійський спорт
Розгляд питань щодо подальшого розвитку олімпійського спорту на
засіданнях колегій адміністрацій, колегіях відділів (управлінь) освіти, молоді та
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спорту районних державних адміністрацій, відділів (комітетів) з фізичної
культури і спорту виконавчих комітетів міських рад (міст обласного
підпорядкування),
конференціях
осередків
фізкультурно-спортивних
товариств.
У вересні 2019 року на засіданні президії ШРО ВФСТ «Колос» за участю
представників колективів фізкультури, керівництво та тренерський склад
ШРДЮСШ «Колос», розглядалось питання «Про роботу районної ДЮСШ
«Колос», стан та перспективи розвитку фізичної культури та спорту в сільській
місцевості». Керівництво районної організації ВФСТ «Колос» активно
співпрацює з органами місцевого самоврядування ШРДА та ОТГ в питаннях
усілякої підтримки ШРДЮСШ «Колос» щодо підготовки спортсменів вищих
розрядів, участі обласних та Всеукраїнських змаганнях, також проведення
масових фізкультурно-оздоровчих заходів в районні та ОТГ.
Результати виступів спортсменів району на чемпіонатах області та
України, Європи і світу, інших головних міжнародних змаганнях.
У 2019 році за підсумками результатів змагань було присвоєно - 80
юнацьких розрядів.
Збірні футбольна команда та кульової стрільби Шепетівського району в
червні 2019 року стали Чемпіонами літніх сільських спортивних ігор «Хто, ти
майбутній олімпієць» 2019 року Хмельницької області. Вихованці відділення
дзюдо – Хомяк Ілона змагалася у Чемпіонаті України з дзюдо серед кадетів до
18 років в місті Луцьк.
Збірна команда з футболу (40 років і старше) посіла V місце у Чемпіонаті
Хмельницької області з футболу серед ветеранів. Тимощук Руслан – четверте та
третє місце (дистанція 60 м. та 200 м) на Чемпіонаті України серед ветеранів в
приміщенні з легкої атлетики.
Кількість представників району (обласної організації, відомчих
фізкультурно-спортивних організацій), які входять до складу збірних команд
області, України (основний склад, кандидати, резерв), створення їм
належних умов для тренувань, вирішення соціально-побутових проблем
спортсменів та їх тренерів, заснування стипендій, інше матеріальне
стимулювання, тощо.
До складу юнацької збірної команди області входить - 4 чоловіки.
Які заходи здійснені з метою відзначення переможців та призерів
чемпіонатів світу, Європи, інших головних міжнародних змагань.
З метою відзначення переможців та призерів обласних та
Всеукраїнських змагань, Чемпіонату Європи відбулося урочисте зібрання по
підведенню підсумків та відзначенню кращих спортсменів та кращих
тренерів-викладачів РДЮСШ «Колос» Тимощук Р.М. (тренер-викладач з
легкої атлетики), Шайдевича В.Г. (тренер-викладач з дзюдо), Козійчук В.Р.
(тренер-викладач з футболу).
Переможці
та
призери
були
нагородженні
грамотами
райдержадміністрації та призами управління освіти, молоді та спорту під час
відзначення Дня фізичної культури та спорту.
Показники фінансування спорту з місцевого бюджету у порівнянні з
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минулим роком. Зокрема, фінансування спортивних шкіл, у тому числі
навчально-спортивної роботи, кошти на матеріально-технічне забезпечення.
Залучення позабюджетних коштів.
На фінансування спортивної школи, у тому числі навчально-спортивну
роботу, комунальні послуги та заробітну плату з нарахуваннями у 2018 році з
районного бюджету та ОТГ було виділено 1052340 грн., а у 2019 році –
1192914 гривень.
Яка проведена робота щодо вдосконалення матеріально-технічної
бази, будівництва спортивних об'єктів, що відповідають міжнародним
стандартам. Яким чином вирішено питання забезпечення спортивних шкіл
спортивними спорудами та інвентарем. Якими документами встановлені пільги
спортивним школам за комунальні послуги. Кількість спортивних шкіл, які
користуються спортивною базою загальноосвітніх закладів на безоплатній
основі.
Спортивна школа забезпечена інвентарем для занять в спортивних
секціях.
Cпортивна школа користується своєю спортивною базою та базою
загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до угод співпраці з метою
виконання програми розвитку фізичної культури та спорту в сільській
місцевості відповідно до програми 2017-2021 років.
Стан розвитку видів спорту в регіоні (місті):
- проведення обласних, районних, міських змагань (види спорту,
контингент учасників);
Спільно з Шепетівською РО ВФСТ «Колос» АПК України,
федерацією футболу Шепетівського району та ОТГ за сприяння
Хмельницької обласної Федерації футболу проведено 28 змагань з футболу
та міні-футболу серед дітей та дорослих команд КФК Шепетівського
району та ОТГ.
Проведено 13 відкритих першості ДЮСШ з футболу, баскетболу,
дзюдо, легкої атлетики, кульової стрільби, що дало змогу залучити більше 300
юних спортсменів до участі в змаганнях. У відкритих першостях школи з
футболу та міні-футболу змагалися більше 80 учнів відділення ШРДЮСШ
«Колос» та юних футболістів з населених пунктів Шепетівського району та
ОТГ.
Спільно з федерацією футболу Шепетівського району та ОТГ протягом
2019 року було проведено 16 турнірів з футболу та міні-футболу серед
дорослих команд Шепетівського району та ОТГ. Збірна команда
Шепетівського району з футболу 2006 року народження бере участь у
Чемпіонаті ДЮФЛ Хмельницької області
Протягом 2019 року були проведені районні спортивні змагання серед
ветеранів з шашок , міні-футболу, футболу, волейболу.
Загалом проведено 46 змагань районного рівня з футболу, міні-футболу,
шашок, волейболу, пауерліфтингу, карате-до, баскетболу.
- наявна інфраструктура (ДЮСШ);
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Вид спорту

Дзюдо

Початкова
підготовка

Попередня
базова
підготовка

Кількість
дітей

Тренери
Всього
Штатні

5гр

ПП-54

4гр

ПП-48

Футбол

7гр

ПП-126

4

Баскетбол

7гр

ПП-110

4

Кульова стрільба

8гр

ПП-62

4

Легка атлетика

1

1

2
1

Спортивні споруди та матеріально-технічне забезпечення
Інформація щодо реалізації державної та регіональної програми розвитку
фізичної культури і спорту стосовно розвитку матеріально-технічної
спортивної бази протягом 2019 року (показати конструктивний аналіз
вирішення проблем розбудови спортивної інфраструктури), який
показуватиме: реконструйовані, відремонтовані та збудовані спортивні
споруди; стан інвестиційної діяльності; спортивні споруди, що відповідають
міжнародним стандартам та вимогам спортивних організацій.
Стан спортивної матеріально-технічної бази
З місцевого бюджету Шепетівського району та ОТГ виділено 1192.9 тис.
грн., з державного бюджету кошти не виділялися, залучено позабюджетних
коштів - 128.3 тис. грн. що в 2019 році становить 1321.2 тис. гривень.
З них:
- на спортивні заходи та навчально-тренувальну роботу – 27.6 тис. грн.;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 54.4 тис. грн.;
- на заробітну плату з нарахуваннями – 1164.0 тис. грн.;
- на інші заходи та послуги – 1.3 тис. грн.;
- придбання спортивного інвентарю – 73.9 тис. гривень.
Упродовж 2019 року зроблено поточний ремонт спорткомплексу
Шепетівської районної ДЮСШ «Колос».
Протягом 2020 року продовжено роботу по забезпечено збереження
наявної спортивної матеріально-технічної бази, її модернізацію та отримання в
належному технічному стані.
У 2019 році забезпечення учнів ШР ДЮСШ «Колос», КФК району та
ОТГ спортивним інвентарем здійснювалось за рахунок коштів, виділених
місцевим бюджетом Шепетівського району та ОТГ.
Станом на 16 березня 2020 року ШРО ВФСТ «Колос» АПК України та
ШРДЮСШ «Колос» проведено 13 спортивно-масових заходів, певна кількість
змагань обласного та Всеукраїнського рівня, в яких планували брати участь
наші команди з видів спорту перенесено на невизначений термін у зв’зку із
впровадженням карантинних заходів.
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Усі заходи, котрі планується провести протягом 2020 року сприятимуть
популяризації масового і професійного спорту (включаючи спорт вищих
досягнень), зміцненню здоров'я суспільства, шляхом залучення широких верств
населення, особливо дітей та юнацтва, до регулярних занять фізичною
культурою та спортом в місцях проживання і відпочинку людей в сільській
місцевості.

Голова Шепетівської районної
організації ВФСТ «Колос» АПК України

Володимир ГНАТЮК

