
Проєкт  
вноситься селищним головою 

 
РІШЕННЯ 

від ________ 2021 року                                                     № ____ 
смт Олександрівка 

 
Про виконання програми розвитку  
фізичної культури і спорту на території  
Олександрівської селищної ради  
на 2021-2024 роки за І квартал  
та І півріччя 2021 року 

 
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  Закону України «Про фізичну культуру і спорт», Постанови Кабінету 
Міністрів України від 04 листопада 2020 року № 1089 «Про затвердження 
Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року», 
Постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року № 115 «Про 
затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної 
культури і спорту на період до 2024 року», з метою виконання програми 
розвитку фізичної культури і спорту на території Олександрівської селищної 
ради на 2021-2024 роки 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  В И Р І Ш И В: 

 
1. Інформацію начальника відділу молоді та спорту селищної ради 

О.Роздобудька щодо виконання програми розвитку фізичної культури і спорту 
на території Олександрівської селищної ради на 2021-2024 роки за І квартал та  
І півріччя 2021 року взяти до відома.  

 
2. Відділу молоді та спорту Олександрівської селищної ради забезпечити 

виконання програми розвитку фізичної культури і спорту на території 
Олександрівської селищної ради у 2021 року. 

 
3. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого 

заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів 
Олександрівської селищної ради Володимира Осипенка. 
 
 
 
 
 
Селищний голова                                                          Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 

 
 
 



 
ІНФОРМАЦІЯ  

про виконання програми розвитку фізичної культури і спорту на 
території Олександрівської селищної ради на 2021-2024 роки  

за І квартал та І півріччя 2021 року 
 

На виконання програми розвитку фізичної культури і спорту на 
території Олександрівської селищної ради на 2021-2024 роки затвердженої 
рішенням сесії селищної ради від 28 квітня 2021 року № 576, відділ молоді та 
спорту Олександрівської селищної ради повідомляє, що до його повноважень 
належить забезпечення реалізації державної політики на території селищної 
ради та виконання повноважень, покладених на Олександрівську селищну 
раду з питань молоді, фізичної культури та спорту.  

Відповідно до структури відділом молоді та спорту курує начальник,       
а загальна кількість працівників налічує 4 штатних посади. 

На території громади забезпечено діяльність комунального закладу 
«Дитячо-юнацька спортивна школа ім. М.П.Іванова» Олександрівської 
селищної ради. За І півріччя 2021 року вихованці дитячо-юнацької 
спортивної школи здобули ряд перемог на спортивних змаганнях різного 
рівня, так в місті Чорноморську в командному виді змагань з легкої 
атлетики наша команда виборола І місце серед команд ДЮСШ України. За 
вказаний період вихованцям дитячо-юнацької спортивної школи присвоєно 
звання 1 майстра спорту з важкої атлетики, 1 кандидата в майстри спорту з 
гирьового сорту та 5 перших розрядів з легкої атлетики 

Матеріально-технічна база громади налічує 97 спортивних об’єкти: 1 
стадіон, 14 футбольних полів, 20 спортивних залів, 2 тенісних корти,  2 
стрілецькі тири, 12 майданчиків з тренажерним обладнанням, 4 майданчики 
з штучним покриттям, 32 спортивні майданчики, 10 приміщень для ФОЗ. 

Завдяки поліпшенню матеріально-технічної бази збільшилось число 
представників різних верств населення, у тому числі дітей та підлітків, які 
регулярно займаються різними видами фізкультурно – оздоровчої 
діяльності, це має забезпечити зниження рівня злочинності серед підлітків 
та молоді, зупинити поширення наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, 
зменшити кількість дітей які мають відхилення у фізичному розвитку, 
підвищити рівень фізичної готовності молоді до служби у Збройних сил 
України. 

На території громади забезпечено проведення місцевих та обласних 
змагань та участь збірних команд громади в обласних та всеукраїнських 
змаганнях різного рівня з олімпійських та неолімпійських видів спорту.            

За І півріччя 2021 року збірні команди громади та окремі спортсмени 
взяли участь у 15 чемпіонатах України та в 21 обласному спортивному 
змаганні: 

25-28 січня 2021 року – Чемпіонат України з легкої атлетики в м. Суми, 
зайняли за видами  7, 12, 14 місце; 

13 лютого 2021 року – Чемпіонат області з волейболу серед юнаків 
2004 р.н. та молодші в м. Кропивницький, зайняли 5 місце; 



14 лютого 2021 року – Змагання з першості КЗ ОСДЮШОР-2 з легкої 
атлетики серед юнаків та дівчат в м. Кропивницький, зайняли за видами 5 
перших місць; 

18 лютого 2021 року – Чемпіонат області з боксу серед юніорів 2005-
2006 р.н. в м. Кропивницький, зайняли 3 місце; 

26-28 лютого 2021 року – Чемпіонат України серед ДЮСШ та 
СДЮШОР з легкої атлетики у приміщенні серед юнаків 2006-2007 р.н. в м. 
Київ, зайняли за видами 1, 5, 7 місце; 

01-03 березня 2021 року – Чемпіонат України серед ДЮСШ та 
СДЮШОР з легкоатлетичного двоєборства у приміщенні серед юнаків 2006 
р.н. та молодші в м. Київ, зайняли за видами 1, 4, 8 місце; 

13-14 березня 2021 року – Чемпіонат області з волейболу серед дівчат 
2006 р.н. та молодші в м. Світловодськ, зайняли 4 місце; 

13 березня 2021 року – Обласна гімназіада з настільного тенісу серед 
хлопців та дівчат 2004 р.н. та молодші в с. Мар’янівка, зайняли 3, два 5, 7, 8 
місце; 

20 березня 2021 року – Обласна гімназіада з баскетболу 3 на 3 
(стрітбол) серед дівчат в м. Кропивницький, зайняли 3 місце; 

20 березня 2021 року – Обласна гімназіада з настільного тенісу в             
м. Кропивницький, зайняли 3 місце; 

20-21 березня 2021 року – Чемпіонат області з волейболу серед юнаків 
2006 р.н. та молодші в м. Долинська, зайняли 5 місце; 

24 березня 2021 року – Обласна гімназіада з баскетболу 3 на 3 
(стрітбол) серед юнаків в м. Кропивницький, зайняли 3 місце; 

26-27 березня 2021 року – Чемпіонат України з легкоатлетичного кросу 
серед дорослих, молоді, юнаків та юнаків в м. Рівне, зайняли за групами 1, 
12, 14 місце; 

27-28 березня 2021 року – Чемпіонат області з волейболу серед 
чоловіків в рамках обласної спартакіади в смт. Олександрівка, зайняли 1 
місце; 

27 березня 2021 року – Обласна гімназіада з баскетболу 3 на 3 
(стрітбол) серед дівчат в м. Кропивницький, зайняли 3 місце; 

03 квітня 2021 року – Обласна спортивні ігри з гирьового спорту в м. 
Бобринець, зайняли 1 місце; 

03 квітня 2021 року – Обласна гімназіада з легкоатлетичного кросу 
серед команд школярів в с. Бірки, зайняли 1 місце; 

07 квітня 2021 року – Обласна гімназіада «COOL GAMES» в смт. 
Олександрівка, зайняли 1 місце; 

10 квітня 2021 року – Фінал обласної гімназіада «COOL GAMES» в                 
м. Кропивницький, зайняли 3 місце; 

12-14 квітня 2021 року – Чемпіонат України з важкої атлетики серед 
юнаків та дівчат в м. Славутич, зайняли 1 місце; 

18 квітня 2021 року – Чемпіонат області з міні-футболу в с. Соколівка, 
зайняли 3 місце; 

21 квітня 2021 року – Обласні змагання з легкої атлетики серед 
територіальних громад в м. Кропивницький, зайняли 1 місце; 



24 квітня 2021 року – Фінал обласної гімназіада з волейболу серед 
юнаків та дівчат в м. Долинська та м. Олександрія, зайняли 3, 5 місце; 

30 квітня 2021 року – Чемпіонат області з футболу серед юнаків 2008 
р.н. в смт. Олександрівка, зайняли 4 місце; 

 
07 травня 2021 року – Відкритий чемпіонат області з легкої атлетики в    

м. Кропивницький, зайняли за видами 8 перших, 5 других, 6 третіх місць; 
11-14 травня 2021 року – Чемпіонат України з важкої атлетики серед 

юнаків та дівчат м. Дніпро, зайняли 1 місце; 
14-16 травня 2021 року – Чемпіонат України з легкої атлетики 

(чотириборство) серед команд ДЮСШ 2008-2009 р.н. м. Чорноморськ, 
зайняли 1 місце; 

16-18 травня 2021 року – Чемпіонат України з легкої атлетики м. 
Луцьк, зайняли 7 місце; 

18-21 травня 2021 року – Чемпіонат України з легкої атлетики м. Львів, 
зайняли 5 місце; 

22 травня 2021 року – Спортивні змагання серед команд 
територіальних громад присвячених 30 річниці Незалежності України в с. 
Головківка, зайняли 3 місце; 

02-05 червня 2021 року – Чемпіонат України з легкої атлетики м. Івано-
Франківськ, зайняли 1 місце; 

05-06 червня 2021 року – Відкритий чемпіонат України з гирьового 
спорту в м. Київ, зайняли 1 місце; 

07-09 червня 2021 року – Чемпіонат України з легкої атлетики м. 
Бахмут, зайняли 5 місце; 

За І півріччя 2021 року не території громади забезпечено проведення 
місцевих та обласних змагань з олімпійських та неолімпійських видів 
спорту в кількості 14 змагань та проведено 8 навчально-тренувальних зборів 
для спортсменів громади та вихованців дитячо-юнацької спортивної школи. 

Збірна команда громади з футболу приймає участь в чемпіонаті області 
серед аматорських команд сезону 2021 року.  

Для забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів 
фізичної культури і спорту в громаді за І квартал 2021 року використано 
кошти з селищного бюджету в розмірі 1021,2 тис.грн. та за І півріччя 2021 
року 2 350,6 тис.грн. 

На території району забезпечено розвиток, в першу чергу, пріоритетних 
олімпійських та неолімпійських видів спорту. Для цього організовано 
проведення та забезпечено участь всіх вікових груп населення, вихованців 
дитячо-юнацької спортивної школи у змаганнях різного рівня. Також 
проводяться змагання серед учнів та студентів громади та організовуються 
заходи за участю видатних спортсменів та тренерів для короткочасного 
навчання основним елементам пріоритетних видів спорту. Для проведення 
та участі у змаганнях різного рівня використано кошти з селищного 
бюджету в розмірі 10,3 тис.грн. за І квартал 2021 року та за І півріччя 2021 
року 99,6 тис.грн.  

Для оновлення спортивної матеріально-технічної бази фізичної 
культури і спорту проведено придбання спортивного обладнання та 



інвентарю, спортивного одягу, аксесуарів загального і спеціального 
призначення та нагородних атрибутів, на що за І півріччя 2021 року 
використано 11,7 тис.грн. Придбано матеріали для утримання в належному 
стані та проведення поточних ремонтів спортивних споруд громади на 
загальну суму 32,9 тис.грн. 

Постійно проводиться робота по удосконаленню відзначення та 
заохочення спортсменів та їх тренерів, діячів фізичної культури і спорту. 
Для забезпечення стипендіями спортсменів, призерів чемпіонатів України 
використано кошти з селищного бюджету в розмірі 27,3 тис.грн. та для їх 
тренерів 7,6 тис.грн. За І півріччя 2021 року на виплату стипендії для 
призері чемпіонатів України використано 54,6 тис.грн. та для їх тренерів 7,6 
тис.грн. 

В громаді забезпечено щорічне проведення спартакіади та інших 
фізкультурно-оздоровчих та масових спортивних змагань для всіх верств 
населення включаючи змагання зі спорту ветеранів. 

В територіальній громади створено умови для взаємодії з 
фізкультурно-спортивними товариствами та організаціями усіх форм 
власності, національними спортивними федераціями з легкої атлетики, 
важкої атлетики, гирьового спорту, футболу, баскетболу, також у закладах 
освіти діють спортивні секції з олімпійських та неолімпійських видів 
спорту. 
 
 
 
 
Начальник відділу  
молоді та спорту 
Олександрівської селищної ради                     Олександр РОЗДОБУДЬКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


