
Про хід виконання рішення 16 сесії міської ради шостого скликання 

від 16 січня 2012 року № 8 "Про Міську програму розвитку фізичної 

культури і спорту на 2012 – 2016 роки" 

 

 Реалізацію державної політики з питань фізичної  культури та спорту  на території 

міста проводить відділ у справах спорту, сім’ї та молоді Миргородської міської ради .   

 

              Виконання Міської програми розвитку фізичної культури та спорту в місті на 

2012-2016 роки у 2015 році здійснювалася відділом    за такими основними напрямками: 

1.   Проведення фізкультурно – оздоровчої та спортивно – масової роботи. 

2.   Розвиток дитячо – юнацького спорту в місті. 

3.   Спорт вищих досягнень та ветеранський спорт.  

4. Система кадрового, матеріально – технічного,  фінансового,  медичного та 

інформаційного забезпечення. 

Всього у сфері фізичного виховання та фізкультурно-оздоровчої роботи  за штатом 

в місті працює 55 осіб, з них: 25 працівників фізичної культури в навчальних закладах 

міста, 10 штатних тренерів-викладачів з 6 видів спорту. Відвідують заняття з фізичної 

культури у навчальних закладах міста 6 тисяч осіб, з них відвідують заняття з фізичної 

культури 3 -4 години на тиждень 3 тисячі осіб, що становить 50 % від загальної кількості 

учнів. До підготовчої та спеціальної медичних груп за станом здоров’я віднесені 700 

осіб, що становить 13 % від загальної кількості учнів.  

 У напрямку розвитку популярних  видів спорту у місті зареєстровано 7 міських 

федерацій  основною задачею для яких являється популяризація даних видів спорту, 

складання календарних планів, проведення змагань та участь у змаганнях обласного та 

всеукраїнського рівнів. Розвитком ветеранського спорту  в місті займається  міська рада 

ветеранів спорту. Контроль за станом спортивних споруд в місті та інших спеціально 

відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів 

здійснює відповідна комісія.  Для проведення фізкультурно-оздоровчої роботи у 

виробничій та соціально-побутовій сфері в місті  працює міська громадська організація 

фізкультурно-спортивного товариства “Україна”. Колективними членами даного 

товариства являються 24 організації міста.   У 2015 році за планом проведено Спартакіаду 

трудових колективів міста з 11 видів спорту в яких прийняли участь12 колективів, що 

становить  566 чол.  Міський центр фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх” у 2015 

році спільно з відділом у справах спорту, сім’ї та молоді проводив свою роботу за місцем 

проживання та у місцях масового відпочинку населення згідно затвердженого плану  

заходів організаційно-методичної та фізкультурно-оздоровчої роботи. Проведено  

спортивний захід „Рух заради здоров”я” – з нагоди Всесвітнього дня здоров”я , міський 

фестиаль „Тато, мама, я – спортивна сім”я”, «Здорова молодь – здорова нація», серед дітей 

– вихованців дитячих спеціалізованих закладів «Ти зможеш, якщо зміг Я», спортивно-

масові заходи для дітей у літній канікулярний період „Спорт для всіх – у кожному дворі”,  

Всеукраїнський місячник „Спорт для всіх – спільна турбота” та інші.  

 

На утримання ЦФЗН «Спорт для всіх» з міського бюджету на 2015 рік виділено 

фінансування 50 820 грн. На підтримку громадської організації ФСТ «Україна» з міського 

бюджету на 2015 рік виділено 16 040 грн. 

  Всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи в місті займається близько 3.5 

тисяч чоловік. За місцем проживання населення в місті зареєстровано чотири спортивні 

клуби за інтересами де займається 259 чоловік.  

 Розвиток дитячо – юнацького спорту в місті   здійснює  дитячо-юнацька спортивна школа 

та самостійні спортивні секції з боксу, кіокушинкай карате, боротьби дзюдо, самбо та 

таїландського боксу.  Самостійним секціям федерації кіокушинкай карате та клубу 

таїландського боксу «Муей-тай» надається безкоштовна аренда спортивних споруд 

загальноосвітньої школи №5 та центру естетичного виховання.  

 

     Навчально-тренувальні заняття дитячо-юнацької спортивної школи проводяться на 

семи відділеннях з видів спорту (футболу, баскетболу, волейболу, греко-римської 

боротьби, пауерліфтингу, легкої атлетики, шахів) де навчаються 506 вихованців.  До 



навчально-тренувальної бази ДЮСШ входять: головне приміщення  ДЮСШ , шаховий 

клуб,  зал греко-римської боротьби (в приміщенні міського центру дозвілля згідно 

договору оренди з міським відділом культури), зал пауерліфтингу спортивного клубу 

«Самсон», стадіон «Старт».  Розпорядженням Миргородського міського голови від 30 

грудня 2013 року №186-р міській ДЮСШ надано другу категорію. 

                Тренерсько-викладацький склад спортивної школи укомплектований  

досвідченими фахівцями, результати роботи яких позитивно оцінюються  на місцевому, 

обласному та Всеукраїнському  рівнях. З них: два тренери мають вищу тренерську 

категорію, п’ять першу категорію та 4 другу категорію тренера-викладача з виду спорту. 

За результатами обласного огляду-конкурсу на кращу постановку спортивної роботи 

серед ДЮСШ за попередній  рік Миргородська спортивна школа посіла друге місце серед 

20 спортивних шкіл системи освіти Полтавської області.   

                Відповідно до п.15 «Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу» 

основною формою спортивної роботи ДЮСШ є участь вихованців у спортивних 

змаганнях різного рівня. Без цього діяльність будь-якої спортивної школи перетворюється 

на проведення лише спортивно-оздоровчої роботи, втрачається мотивація як тренерсько-

викладацького складу, так і юних спортсменів до професійного зростання. Календарним 

планом змагань та навчально-тренувальних зборів ДЮСШ на 2015 рік передбачено 82 

тільки офіційних змагань, це Чемпіонати, першості, Кубки, Спартакіада області та 

України, участь у яких потребує відповідних матеріальних ресурсів (забезпечення 

спортивним інвентарем, спортивною формою, витрати на відрядження команд спортивної 

школи, проведення змагань і т.д.). На 2015 рік на ці потреби для ДЮСШ з міського 

бюджету було передбачено 61500.00 гривень. Всього на утримання ДЮСШ у 2015 році 

передбачено виділення коштів з міського бюджету  1 917 865 грн. Завдяки даному 

фінансуванню, допомозі батьківських комітетів відділень з видів спорту та благодійних 

коштів вихованці ДЮСШ приймають участь у всіх офіційних змаганнях, передбачених 

календарними планами.  

                 В цьому році кращими спортивними результатами є наступні: 

      Баскетбол 

           чемпіонами області 2015 року стали: 

-  команди юнаків 1999, 2001,2002 р. народження                                     

      (тренер Шенгуров Геннадій Володимирович); 

-  команда дівчат 2000,  2001,2002, 2003 р. народження    

- команда   дівчат  2003 р.н. – срібні  призери  України  у ВЮБЛ                  

       (тренер Шавгарова Ірина Віталіївна); 

- юнацька команда 2007 р. народження 

(тренер Пустовіт Яна Вікторівна); 

Футбол 

- юнацька команда 1999 р. народження – чемпіони області з  футзалу 2015 року 

- юнацька  команда 2002 р. народження – бронзові призери чемпіонату  області 

 (тренер Свінціцький Олександр Петрович)  
- юнацька команда 2000 р. народження -  срібні призери чемпіонату  області 

- юнацька  команда  2002 р. народження- срібні  призери  чемпіонату області 

(тренер Коваленко Анатолій Віталійович)  
- юнацькі команди  2002,2003.2004 р. народження бронзові призери фіналу області з 

футболу на призи Клубу «Шкіряний м’яч» ( тренери Коваленко Анатолій 

Віталійович, Свінціцький Олександр Петрович ) ;  

 

Легка  атлетика (тренер Мовчан  Леонід  Васильович) :  

- Салій  Антон  - срібний призер чемпіонату області у стрибках в довжину з розбігу 

- Ночний  Денис – бронзовий призер  чемпіонату області з бігу на 300м 

Шахи ( тренер Яворовський Валерій Олексійович) 

- Яременко Роман– срібний призер чемпіонату України серед юнаків до 16 років, 7 

місце чемпіонату України серед юнаків з швидких шахів 2015 року; 

- Гранько Роман - чемпіон області серед юнаків до 20 років;  

- Ставицька Влада- чемпіонка області серед дівчат до 18 років;  

- Зайченко Анастасія – срібна призерка чемпіонату області серед дівчат до 10 років; 



Волейбол (тренер  Федченко  Марина  Григорівна) : 

- юнацька команда юнаків 1998-1999 р. н. – срібні призери чемпіонату області; 

- юнацька команда дівчат 2003-2004 р.н. – срібні призерки чемпіонату області.     

             Пауерліфтинг ( тренер Хачатрян Хачатур Рафікович) 

      -    Панченко Євгенія – чемпіонка Полтавської області, чемпіонка України з   

           класичного пауерліфтингу 2014 року; 

      -   Дирій  Владислав – чемпіон  України 2015 року, виконав  норматив МС  України, 

           включений  до  складу національної збірної України. 

       -   Хачатрян Рафаель, Охріменко Ігор, Безпальченко Віталій –   

          чемпіони Полтавської області з класичного пауерліфтингу 2015 року; 

           Греко-римська боротьба (тренер Шудєгов Сергій Миколайович) 

-     Дерюга Захар – виконав норматив майстра спорту України; 

- Степанюк  Микола – 5 м  на чемпіонаті  України;  

-  Балко Ігор, Ківенко  Сергій, Прядун  Андрій, Сорокалєт  Павло – чемпіони області  

серед  юнаків 2015 року; 

               Багато вихованців спортивної школи входять до складу  збірних команд 

Полтавської області з різних видів спорту, та гідно представляють наш регіон на 

Всеукраїнських змаганнях. 

               Прикладом досягнення спортивних результатів для своїх вихованців є їх 

наставники, які в складі  команди «Освіта» стали переможцями  спартакіади серед 

трудових колективів нашого міста в 2015 році. 

               Резервом  досягнення високих результатів  є реальне покращення стану міської  

спортивної бази. Окрім спортивного залу ДЮСШ в місті не має іншої спортивної бази для 

проведення навчально-тренувальних занять в осінньо-зимовий період для відділень з 

ігрових видів спорту, в першу чергу це стосується відділення футболу, що негативно 

впливає на якість підготовки вихованців. Вже давно назріло питання побудови 

комплексного спортивного майданчика зі штучним покриттям, що дасть змогу проводити 

навчально-тренувальні заняття на протязі всього року. Для цього є відповідні земельні 

ділянки як біля головного приміщення спортивної школи, так і на стадіоні. 

 Міський стадіон «Старт», що є структурним підрозділом міської дитячо-юнацької 

школи, довгі роки знаходиться в стадії реконструкції. Проведення робіт по ремонту 

стадіону потребує затрат великих коштів, які міський бюджет виділити не в змозі. В даний 

час виготовляється проектно-кошторисна документація, яка ще повинна пройти 

експертизу і лише після завершення її виготовлення буде можливість внести цю 

спортивну споруду до переліку об’єктів фізичної культури і спорту Полтавської області 

для включення їх у інвестиційні проекти, що в свою чергу надасть можливість 

реконструювати міський стадіон, який так необхідний нашому місту для  проведення 

спортивних змагань та культурно-видовищних заходів, проведення начально-

тренувальних занять спортивних секцій, особливо   в осінньо-зимовий період.   

   

 

  На проведення загальноміських фізкультурно-спортивних заходів у 2015 році було 

виділено 100 тисяч гривень з міського бюджету, що на 30 тисяч більше у порівнянні з 

2014 роком. Всі кошти використано згідно кошторису витрат відділу у справах спорту, 

сім’ї та молоді, затвердженого 57 сесією міської ради шостого скликання із внесенням 

змін.  

Основними  питаннями мережі фізичної культури і спорту для вирішення їх у 2016 

році залишаються: 

- збереження мережі фізкультурно-спортивних закладів міста; 

-          збільшення обсягу фінансування галузі фізичної культури та спорту;                       

- проведення робіт по реконструкції   стадіону „ Старт”; 

-          забезпечення виконання Міської програми  розвитку фізичної культури і спорту на                           

2012- 2016 роки. 

 

Начальник відділу                                                                В. М. Фісик 


