УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
РІШЕННЯ
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м. Шепетівка

№ ________

Про стан та перспективи розвитку
фізичної культури та спорту та
організація роботи з молоддю в м. Шепетівка
З метою підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері
фізичної культури та спорту, залучення громадян до занять фізичною культурою,
формування здорового способу життя, на виконання Закону України "Про фізичну
культуру і спорт", Указу Президента України від 23.06.2009 N 478/2009 "Про деякі
заходи щодо вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у
навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні"та керуючись
ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
Шепетівської міської ради ВИРІШИВ:
1. Інформацію про стан та перспективи розвитку фізичної культури та спорту
та організацію роботи з молоддю в м. Шепетівка взяти до відома (додається).
2. Управлінню у справах сім‟ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради:
2.1 . Продовжити роботу з розвитку олімпійських та не олімпійських видів
сорту, дитячо-юнацького спорту, спорту ветеранів та масового спорту.
Проводити спортивні змагання, турніри, свята тощо в місцях масового
відпочинку населення, за місцем проживання та серед колективів
підприємств організацій міста.
2.2 . Створювати сприятливе середовище для забезпечення зайнятості молоді,
утвердження патріотизму, духовності, самовдосконалення та творчого
розвитку особистості.
3. Координацію роботи та контроль за виконанням даного рішення покласти на
заступника міського голови Стасюк Н.В.

Міський голова

М. Полодюк

Готував:
Начальник відділу з питань
фізичної культури та спорту

О. Шуляк

Завізовано:
Заступник міського голови

Н. Стасюк

Керуючий справами виконавчого комітету

В. Рачук

Начальник юридичного відділу

Г. Бабась

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Шепетівської міської ради
від_______2018р. №___________
Інформація про стан та перспективи розвитку фізичної культури і спорту та
організацію роботи з молоддю в м. Шепетівка
З метою реалізації в місті державної політики щодо розвитку фізичної культури і
спорту протягом звітного періоду управлінням у справах сім‟ї, молоді та спорту
Шепетівської міської ради здійснювалась організаційна та координаційна робота, в
основі якої була реалізація Закону України «Про фізичну культуру і спорт», Цільової
комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту в м. Шепетівка на 20162020 рр., міської програми «Молодь Шепетівки» на 2015-2019 рр. Указів Президента
та відповідних розпоряджень голови обласної держадміністрації та інших державних
документів, які були прийняті на реалізацію державної політики у сфері фізичної
культури і спорту.
Проводились наради на яких заслуховувались питання про виконання відповідних
програм та положень, про участь збірної команди міста в обласній спартакіаді серед
школярів та ДЮСШ, про проведення міської спартакіади, проведення спортивно-масових
заходів в програмах святкування Дня перемоги над нацизмом, Дня міста, Дня
Незалежності, Дня фізичної культури і спорту, про проведення міських змагань, про
підсумки участі спортсменів в змаганнях різних рівнів, про проведення міського
місячника «Спорт для всіх – спільна турбота», про план спортивно-масових заходів на
2018 рік.
Питання розвитку фізичної культури та спорту в місті, про проблеми та шляхи їх
вирішення піднімалися на сесії міської ради виносилось питання щодо розвитку фізичної
культури і спорту та прийнято відповідне рішення: «Про хід виконання міської
комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту», «Про затвердження
Програми розвитку фізичної культури та спорту в м. Шепетівка на 2016-2020 рр.». У 2017
році рішенням XХХІI сесії міської ради VII скликання від 21 грудня 2017 року № 6
прийнято Програму розвитку інвалідного спорту в місті Шепетівка на 2018-2020 рр. до
виконання даної Програми залучено два тренери спеціаліста з пауерліфтингу.
- фізичне виховання та фізкультурно-оздоровча робота за місцем навчання;
На виконання Закону України «Про фізичну культуру і спорт», цільової міської
комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту на 2016-2020 роки
здійснюються ряд заходів: проводяться шкільні та міські змагання з різних видів спорту,
проводиться міська спартакіада школярів, навчально-тренувальні заняття на відділеннях
ДЮСШ. На базах загальноосвітніх шкіл в позаурочний час проводяться тренування
відділеннь ДЮСШ.
В місті працює 10 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ст., професійно-технічний ліцей,
Шепетівське медичне училище та ДЮСШ. В даних закладах працюють 19 вчителів
фізичного виховання, 1 викладач ПТЛ, 3 викладача медичного училища, 13 тренеріввикладачів з них - 8 штатних. У навчальних закладах урізноманітнено мережу секцій та
гуртків, в яких займається 649 учнів олімпійськими видами спорту та 387 учнів не
олімпійськими. З метою забезпечення оптимальної рухової активності школярів
використовуються різноманітні форми та методи навчання, введено уроки плавання для
учнів 5-тих, 9-тих класів та проводяться фізкультурно-оздоровчі заняття в режимі дня,
спортивно-масові заходи, присвячені знаменним датам, фізкультурні паузи під час
навчального процесу, дні здоров„я та фізичної культури, проведення олімпійського тижня,
внутрішньо шкільних спортивних олімпіад, товариські зустрічі «Школа на школу»,
змагання учнів з членами педагогічного колективу, змагання Спартакіади школярів міста,
до якої входять 16 видів змагань. Тренери-викладачі ДЮСШ Алтунян М.О., Медведь В.І.

та Григорчук В.М. та Гудима В.І. відзначені грамотами міської ради та грошовими
винагородами за активну участь та особистий внесок в розвиток фізичної культури та
спорту міста.
- фізичне виховання та фізкультурно-оздоровча робота за місцем роботи;
відсутні інструктори з фізичної культури та спорту на підприємствах та установах
міста виробничих колективах міста, обов‟язки інструкторів виконують профспілкові
працівники. Проте участь в різноманітних змаганнях та заходах прийняло 458 чоловіка а
саме: військовослужбовці, Шепетівський відділ поліції, ДП «Шепетівський ремонтний
завод», Локомотивне депо, Вагонне депо, 21-ДПРЧ, ШВК №98, ШЧ-6, ПЧ-18, ДП
«Шепетівський лісгосп» та інші. Так, працівники залізниці вже в котре стають призерами
Спартакіади працівників Південно-західної залізниці та Укрзалізниці.
- фізична підготовка допризовної молоді;
Щоб максимально підготувати молодь до служби в ЗСУ, в місті проводилось ряд
заходів: змагання серед загальноосвітніх шкіл присвячені Дню захисника України зі
стрільби з пневматичної зброї, «Юні козаки Поділля», змагання військово-патріотичного
виховання «Сокіл» (Джура). Команда переможець міських змагань виборола 3 місце на
обласних змаганнях. Проводився турнір серед юнаків з футзалу присвячений Дню
вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Була проведена
Спартакіада серед військовослужбовців та змагання серед загальноосвітніх шкіл
присвячені Дню Збройних Сил України зі стрільби з пневматичної зброї.
- розвиток масового спорту та спорту ветеранів;
Значно зросла кількість людей, що займаються масовим спортом, окрім спортивних
майданчиків та стадіонів міста шепетівчани активно відвідують реконструйований басейн
так за березень місяць 2018 року на платній основі малу ванну відвідало 525 дітей, велику
ванну відвідали 1423 чол. Загальна кількість відвідувачів великої та малої ванни становить
2293 чол. (1948 чол. на платній основі + 345 учнів ЗНЗ уроки плавання).
Ветеранський рух в місті ґрунтується на громадських засадах. Спортсмени
самостійно тренуються та приймають участь у товариських змаганнях з футболу,
волейболу, шахів, приймають участь у міських змаганнях. В цьому році команда ветеранів
з футболу приймала участь в чемпіонаті області з футболу та футзалу. В місті було
організовано турнір з швидких шахів серед ветеранів з нагоди Міжнародного дня людей
похилого віку.
діяльність центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";
В місті діє Шепетівський міський центр фізичного здоров‟я населення «Спорт для
всіх». За 2017 рік спільно з управлінням у справах сім‟ї, молоді та спорту проведено 63
спортивних заходів, де взяло участь 5014 учасника та 89 волонтери. Центром спільно з
управлінням у справах сім‟ї, молоді та спорту проводилися самостійно або спільно з
іншими організаціями змагання з шахів, шашок, настільного тенісу, футболу, футболу
8х8, міні-футболу, волейболу, баскетболу, стрільби серед військовослужбовців, стрільбі з
пневматичної зброї серед школярів, «Веселі старти» серед дітей дошкільного та шкільного
віку, баскетболу 3х3, відкритої спартакіади серед військовослужбовців,
змагання
«Мама, тато, я – спортивна сім‟я».
- розвиток не олімпійських видів спорту в місті забезпечується за рахунок
функціонування спортивних клубів та відділень з не олімпійських видів спорту. В місті
зареєстровано громадські організації, які культивують не олімпійські види спорту:
Шепетівська федерація шахів, спортивний клуб «Пересвєт». Вихованці клубу приймали
участь в змаганнях обласного та Всеукраїнського рівнів. В грудні 2017 року проведено VI
Всеукраїнський турнір з бойового самбо з нагоди Дня Святого Миколая серед юнаків.
Дмитро Дмитрач став третім на Чемпіонаті Світу з Комбат Дзю-Дзюцу та срібним
призером Чемпіонату Європи з бойового самбо
На чемпіонат України з Хортингу серед дорослих, юніорів, кадетів,юнаків та молодших
юнаків шепетівчани вихованці СК «Перєсвєт» вибороли наступні місця (юніори 16-17

-

-

років 3 місце- Семенюк Богдан - до 65 кг., кадети 14-15 років 1 місце- Шамрай Андрій - до
65кг., 2 місце- Монах Богдан - до 65кг., юнаки 10-11 років, 2 місце- Шамрай Олександр до 35кг.
У місті були проведені турніри з шахів присвячені Дню міста, Дню Незалежності,
чемпіонат міста, Відкритий командний шаховий турнір, Міжнародний шаховий
фестиваль «Шепетівка-2017» (дорослі та діти), відкритий чемпіонат області з швидких та
блискавичних шахів. Янюк Володимир став чемпіоном Хмельницької області з
класичних шахів серед чоловіків та чемпіоном у спартакіаді працівників України різних
відомств. Збірні команди міста брали участь в обласних змаганнях: чемпіонаті та
Спартакіаді області серед школярів, турнірі «Біла тура», чемпіонаті області з швидких
шахів.
Фінансування не олімпійських видів спорту здійснювалось за рахунок міського
бюджету та позабюджетних коштів. Матеріально-технічна база покращується за рахунок
громадських організацій, які культивують дані види спорту.
- розвиток олімпійських видів спорту;
У місті Шепетівка культивують наступні олімпійських види спорту: баскетбол, бокс,
важка атлетика, легка атлетика, футбол, вільна боротьба, настільний теніс, хокей,
волейбол та інші.
Вихованці Шепетівської ДЮСШ взяли участь у:
Чемпіонат Європи (Бондарчук Тарас став срібним призером Чемпіонату Європи з боксу
серед молоді)
9 чемпіонатах України з видів спорту ( маємо два чемпіона України Денисенко Катерину з
важкої атлетики та Бондарчука Тараса з боксу та бронзового призера з важкої атлетики
Колесника Сергія)
22 чемпіонатах Хмельницької області з різних видів спорту ( маємо 35 чемпіонів області,
15 срібних призерів та 18 бронзових)
3 міжнародних змаганнях ( маємо 3 золоті нагороди та 1бронзову)
12 турнірах різних рангів ( 33 золоті нагороди, 9 срібних та 6 бронзових).
Проведено чотири відкриті чемпіонати Шепетівської ДЮСШ.
В збірну команду Хмельницької області входять Бондарчук Тарас- резерв збірної команди
України з боксу, срібний призер Чемпіонату Європи з боксу серед молоді, Матюшенко Микола,
Свердлюк Іван, Дудар Максим, Корнійчук Назар, Алтунян Денис, Алтунян Максим, Никончук
Денис, Гордійчук Владислав, Міщук Мирослав – бокс, Духно Іванна, Селедуєва Світлана,
Колесник Сергій, Денисенко Катерина – важка атлетика, Синицький Артур, Орищич Павло,
Каюкін Павло – баскетбол, Токарєва Дар‟я, Анфілатова Катерина – легка атлетика.
В порівняні з минулими роками фінансування галузі спорту в місті змінилась в кращу
сторону на заходи з фізичної культури та спорту в 2014 році – 45,3 тис. грн. в 2015 – 100,0
тис. грн., 2016-133,5 тис. грн., 2017-226,5 тис. грн.
На утримання ДЮСШ було збільшено фінансування: в 2015 році – 992,0 тис.,
грн., 2016 – 1020,8 тис., грн., 2017- 1389,7 тис., грн. На утримання власних спортивних
споруд ДЮСШ було витрачено 678,7 тис., грн.
В 2017 році за рахунок коштів з місцевого бюджету на стадіоні «Локомотив»
перекрито покрівлю центральної трибуни. З 1 червня офіційно відкрито плавальний
басейн в приміщенні ДЮСШ з двома ваннами. На баланс управління у справах сім‟ї,
молоді та спорту для обслуговування передано 6 спортивних майданчиків, які знаходяться
на території міста для виготовлення дозволу розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки згідно із ст.. 123 Земельного кодексу України згідно
рішення ХХІVсесії міської ради 7 скликання №33 від 18.07.2017 року.
В 2017 році на придбання спортивного обладнання та інвентарю з місцевого
бюджету 92,6 тис. грн. та 5,0 тис. грн. з обласного бюджету. За звітний рік
Шепетівському професійному ліцеї збудовано спортивний майданчик з нестандартним
тренажерним обладнанням на суму 52,0 тис. грн. На облаштування покрівлі

центральної трибуни стадіону «Локомотив» з міського бюджету виділено 200 тис. . На
ремонт приміщення ДЮСШ (басейн) з міського бюджету було виділено 654,0 тис. грн.
-організація роботи з молоддю;
Протягом звітного періоду проводились заходи на виконання міської програми
«Молодь Шепетівки» на 2015 – 2019 роки, які сприяли створенню:
-умов для самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості, так традиційно
відбувся Новорічний бал-маскарад для лідерів учнівського самоврядування та членів
молодіжної ради учасники якого були нагороджені заохочувальними призами. Для
підтримки лідерського руху в місті, реалізації найкращих ідей молоді, формування
активної життєвої позиції проведено регіональний молодіжний форум «Психологічна
служба - зона найближчого розвитку» із залученням психологічної служби міста.
Відбулося загальноміське студентське свято « Я-студент, і я пишаюсь цим!». Для
творчого розвитку особистості молоді учні 7- 11 класів взяли участь в літературному
конкурсі «Серпневі зорі України» та зайняли призові місця на обласному рівні.
Переможців заочного фестивалю – конкурсу дитячо-юнацької журналістики « Прес-весна
на Дніпрових схилах», було направлено до м. Києві для участі у нагородженні відповідно
до номінацій .
- утвердження патріотизму, духовності та моральності. З метою підтримки бойового
духу воїнів ЗС України, організовувались урочисті зустрічі учасників АТО,
представниками молодіжної ради проводились святкові концерти до Дня захисника
України та Дня козацтва у військових частинах міста, міська команда брала участь у
методичному семінарі « Кузня захисників України», з залученням лідерів молодіжного
самоврядування проведена громадська акція « Людина живе, доки її пам‟ятають». Для
популяризації українських звичаїв і традицій проведено фестиваль колядок і щедрівок
«Різдвяна зірочка». Проведено традиційний Марш у вишиванках під час якого проведено
конкурси на найбільшу родину у вишиванках, наймолодшого учасника у вишиванці,
найповажнішого учасника у вишиванці. Відрядили команду учнів НВК № 3 для участі у
заходах з відзначення 100-річчя бою під Крутами.
- пропаганди здорового способу життя. Команда юнаків Шепетівського центру
науково-технічної творчості учнівської молоді взяла участь у Чемпіонаті України зі
спортивної радіопеленгації на підтримку профорієнтації « Сьогодні - захоплення, завтра професія». Проведено загальноміський захід «Велодень». Відряджено команду НВК№3
для участі у Всеукраїнському етапі віськово-патріотичної гри «Сокіл» (Джура), де було
зайнято ІІІ місце.
- створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді. Було
відзначено День Молоді, в рамках якого нагороджено найкращих представників молоді за
активну громадську діяльність.
- надання підтримки молодіжним і дитячим громадським організаціям. Продовжено
угоди про соціальне партнерство з молодіжними та дитячими громадськими організаціями
щодо проведення спільних заходів. Разом з Громадською організацією « Інститут
Солідарності громад Романа Мацоли » був проведений міський проект « Збережи
довкілля»,метою якого був збір батарейок у ЗНЗ, усі навчальні заклади були нагороджені
спортивним інвентарем. Спільно з ГО «ОТГ-23» та спілкою афганців було проведено
міський військово-спортивний вишкіл « Шепіт міста» для залучення молоді до служби в
Збройних силах України.

Керуючий справами виконавчого комітету

В.Рачук

