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   ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 ____ сесії міської ради VIIІ скликання 

 
від ________   2022 року № _____                                                                                                                           
           м. Шепетівка                                                                                                                                                                                                  
                               
Про хід виконання Програми 
розвитку фізичної культури та  
спорту в Шепетівській міській  
територіальній громаді 
на 2021-2025 рр. 
 
 
На виконання Закону України «Про фізичну культури і спорт», Указу Президента України  
від 23.06.2009 №478\2009 «Про деякі заходи щодо вдосконалення системи фізичного 
виховання дітей та молоді у навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в 
Україні», рішення  IV сесії міської ради VIII скликання від 24.12.2020 №10 «Про 
затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту в Шепетівській міській 
територіальній громаді на 2021-2025 рр. керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
ВИРІШИЛА:  
 

1. Інформацію начальника відділу у справах сім’ї, молоді та спорту про хід виконання 
у 2021 році Програми розвитку фізичної культури та спорту в Шепетівській міській 
територіальній громаді на 2021-2025 рр. взяти до відома (інформація додається). 

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони 
здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури,  молодіжної політики та 
спорту (голова комісії Собчук Н.М.).  
 
 
 
 

Міський голова        Віталій БУЗИЛЬ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до рішення _________сесії 
міської ради VІIІскликання 
від  ______________ № __ 

Інформація 
про хід виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту 

в Шепетівській міській територіальній громаді на 2021-2025 рр 
Участь збірних команд міста з 
різних видів спорту в 
обласних та Всеукраїнських 
змаганнях 

Протягом 2021 року спортсмени міської громади з 
олімпійських видів спорту взяли участь у 51 спортивно-
масових заходах. З них: чемпіонат Світу – 1,  чемпіонат 
Європи -1,  чемпіонати України – 15,  Кубок України – 2, 
гімназіада України-1, чемпіонати області – 22,  Відкриті 
чемпіонати з видів спорту-9 . 

Колесник Сергій – бронзовий призер чемпіонату 
Світу з важкої атлетики, чемпіон Європи. 

Щекальов Олег – срібний призер чемпіонату України 
з важкої атлетики. 

Денисенко Катерина – бронзова призерка чемпіонату 
України з важкої атлетики серед дівчат до 17 років. 

Алтунян Максим бронзовий призер всеукраїнської 
гімназіади з боксу. 

Єфімчук Ярослав бронзовий призер чемпіонату 
України з греко-римської боротьби серед юнаків до 13 років. 
Шахоєва Софія 5 місце чемпіонату України з боксу серед 
юніорок. 

Гордійчук Владислав 5 місце чемпіонату України з 
боксу серед чоловіків до 22 років. 

Дудар Максим 5 місце чемпіонату України з боксу 
серед чоловіків до 22 років. 

Міщук Мирослав 5 місце чемпіонату України з боксу 
серед юніорів  

Розвиток не олімпійських видів спорту в громаді 
забезпечується за рахунок функціонування спортивних 
клубів та секцій з не олімпійських видів спорту.  Вихованці 
спортивного клубу "Пересвєт" взяли участь в змаганнях 
різних рангів. 

Карецький Олександр чемпіон Світу комбат дзю-
дзюцу серед юнаків.    

Махмудов Жалоладдін чемпіон Європи з бойового 
самбо серед юнаків у розділі "Лайт"  та бронзовий призер у 
категорії "Класичне. 

Гелемеєва Аліна чемпіонака Європи з бойового самбо 
серед дівчат в категорії «Лайт». 

Войтюк Арсеній срібний призер чемпіонату Європи з 
бойового самбо в категорії "Лайт" та бронзовий призер в 
категорії "Класичне». 

Рудіч Варвара чемпіонка України з бойового самбо 
серед кадеток. 

Ярмошук Назар чемпіон України з бойового самбо 
серед юніорів в категоріях"Лайт" та "Класичне" 

Донецький Георгій чемпіон України з бойового самбо 
серед дорослих в категорії «Лайт». 

Атаманюк Ігор срібний призер чемпіонату України з 
бойового самбо серед дорослих. 

Рудіч Ілля срібний призер чемпіонату України з 
бойового самбо серед юнаків в категорії «Лайт». 

Беркута Захар срібний призер чемпіонату України з 
комбат дзю-дзюцу  серед старших юнаків (фулл-контакт), 
(клоз-контакт). 



Колесник Олександр срібний призер чемпіонату 
України з бойового самбо серед старших юнаків. 

Коржинський Дмитро бронзовий призер чемпіонату 
України з бойового самбо серед дорослих.  

Колінчук Артем бронзовий призер чемпіонату 
України з комбат дзю-дзюцу серед юніорів(фулл-контакт). 

Шамрай Олександр  бронзовий призер чемпіонату 
України з комбат дзю-дзюцу серед юніорів   серед юнаків 
(клоз-контакт), бронзовий призер чемпіонату України з 
бойового самбо серед юнаків в категорії «Лайт». 
Доросла команда з футзалу шосте місце в чемпонаті 
Хмельницької області. 

  В 2021-2022 н. р. в КДЮСШ на відділенні боксу 
працює група спортивного удосконалення. 

За календарний 2021 рік підготовлено: 2 Майстри 
спорту України, 3 кандидати у майстри спорту України. 
Загалом  було підготовлено 253 розрядників (ІІ, ІІІ, та 
юнацьких розрядів) 

.  
Запровадження системи 
матеріального заохочення 
спортсменів міської громади 
переможців та призерів 
чемпіонатів України, 
Всеукраїнських змагань, 
Олімпійських, 
Паралімпійських 
ігор,чемпіонатів Світу, 
Європиз олімпійських та не 
олімпійських видів спорту та 
їх тренерів 

На XII сесії міської ради VIІI скликання  затверджено 
Положення про премію « За вагомі досягнення у сфері 
фізичної культури та спорту Шепетівської міської 
територіальної громади».  

Відповідно до даного рішення в 2021 році премію 
отримали одинадцять спортсменів( 15155,27 грн. ) та два 
тренера-викладача ( 4546,58 грн. ) з видів спорту що  
входять до олімпійської програми та два спортсмена 
(5001,23 грн. ) та тренер-викладач (2273,29 грн. ) з видів 
спорту що не входять до олімпійської програми. 
 

Проведення спортивних 
заходів за участю різних 
верств населення 

У 2021 році на Шепетівський міський центр 
фізичного здоров’я населення, було виділено 193928 грн з 
них витрачено 193547,67 грн. 
На заробітну плату керівнику та бухгалтеру, бухгалтер 
перебуває на 0,25 ставки, складає -    133236,96 грн; 
Витрати на спортивні заходи (нагородна атрибутика) – 
4523,56 грн; 
Витрати на утримання центру (Канцтовари) – 1475 грн;  
Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування (Баскетбольні стійки 2 шт)  - 25000 грн. 
Спільно з МЦФЗН «Спорт для всіх» та відділом  у справах 
сім’ї, молоді та спорту в 2021 році проведено 16 заходів, де 
взяло участь 1675 чол. 

Організація активного 
сімейного дозвілля шляхом 
фізичного виховання 

          Вже  10 років поспіль організовується  міський фестиваль  
«Тато, мама  я - спортивна сім’я».  

Визначення рівня фізичної 
підготовки молоді для 
проходження служби у 
Збройних силах, інших 
військових формуваннях 

          Проведено: Спартакіаду серед військовослужбовців, 
змагання зі стрільби з пневматичної зброї (гвинтівка,) серед 
команд міської громади до Дня Захисника Вітчизни, Спартакіаду 
допризовної молоді. 
Шепетівський гарнізон бере участь у  Відкритому чемпіонаті 
України з футболу серед команд ліги учасників АТО на «Кубок 
героїв АТО»  
 

Інформування населення 
через засоби масової 
інформації про позитивний 

          Систематично в місцевій пресі та на сайті міської ради 
публікуються статті, де висвітлюються результати виступів 
спортсменів в змаганнях різного рангу.  



вплив на здоров'я людини 
оптимальної рухової 
активності 

 

Розвиток фізичного 
виховання і масового спорту в 
дошкільних, загальноосвітніх, 
професійно-технічних 
навчальних закладах в обсязі 
не менше 3 годин рухової 
активності на тиждень, у тому 
числі для дітей-інвалідів 

         Рішенням XV сесії міської ради VIII cкликання № 07 від 01 
жовтня 2021 року затверджено Програму розвитку фізичної 
культури і спорту в закладах середньої освіти Шепетівської 
міської територіальної громадина 2022-2026 рр. 
        У навчальних закладах міста  проводиться   міська 
Спартакіада школярів з 10 видів спорту, а саме: баскетболу 
(хлопці, дівчата), футболу, настільного тенісу,  шахів, легкої 
атлетики, легкоатлетичного кросу  та інші. Запроваджена система 
багатоступеневих спортивно-масових змагань, комплексні 
спортивні заходи: “Шкіряний м’яч”, “Біла тура”, Військово-
патріотична гра «Сокіл» (Джура),  “Олімпійське лелечення”, 
техніки пішохідного туризму та інші.  
Фізкультурно-оздоровчою роботою в 2021році було охоплено 
більше 1 тис. учнів  загальноосвітніх закладів і 255 дошкільних. 

Проведення в установленому 
порядку атестації викладачів з 
фізичного виховання та 
тренерів-викладачів з різних 
видів спорту 

В  2021 році п’ять тренерів-викладачів КДЮСШ пройшли 
курси підвищення кваліфікації. 

Розвиток матеріально-
технічної бази для 
забезпечення роботи дитячо-
юнацької спортивної школи 
відповідно до державних 
нормативів 

Для проведення спортивно-масових та фізкультурно-
оздоровчої роботи в міській громаді є 2 стадіони, 
плавальний басейн (велика та мала ванни ), 46- площинні 
спортивні споруди (15 з тренажерним обладнанням), інші 
спортивні майданчики – 31, з них 4 із синтетичним 
покриттям, 16 спортивних залів, 6 стрілецьких тирів, 9 
приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять. 

На балансі комплексної дитячо – юнацької спортивної 
школи знаходяться: 

1. Стадіон «Локомотив» - 104х70 м 
2. Спортивний комплекс - 100 м х 60 м 
3. Спортивний зал – 2 (165 м2) 
4. Приміщення з тренажерним обладнанням –  (74м2) 
5. Плавальний басейн – мала ванна  6 х10м 
6. Плавальний басейн – велика ванна 25 м х 8 м 
7. Приміщення для інвалідів - 1 (30 м2) 
8. Рішенням ХХ сесії міської ради 8 скликання з 

балансу виконавчого комітету Шепетівської міської ради на 
баланс КДЮСШ передано спортивний майданчик із 
синтетичним покриттям; 

9. Орендовані спортивні зали загальноосвітніх шкіл: 
НВК №1, СЗОШ №2, Гімназія №4, НВК №2,  Гімназія №3, 
Гімназія №5 
 

Фінансова підтримка  На виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту в 
Шепетівській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки в 
2021 році виділено 292,5 тис. грн.  з них на проведення 
навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів 
спорту - 242,5 грн. та не олімпійських – 50 тис. грн..  

Здійснення будівництва та 
реконструкції спортивних 
споруд 

 

Рішенням сесії міської ради виділено 400 тис. грн.., на 
виготовлення проектно-кошторисної документації на 
реконструкцію стадіону «Локомотив» 

 
 
Начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту  Наталія СТАСЮК 



                
 
 
 
Готував: 
 
Начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту  Наталія СТАСЮК 
 
 
 
 
Погоджено: 
 
 
Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради    Галина БЕЗКОРОВАЙНА 
 
 
 
Начальник відділу правового та  
кадрового забезпечення      Руслан РАТУШНИЙ 
 
 
 
Секретар міської ради      Роман ВОЗНЮК 
 
 
 
Голова комісії охорони здоров’я, 
соціального захисту населення, освіти,  
культури, молодіжної політики та спорту    Наталія СОБЧУК 
 
 
 
 
 
 
 


