
Звіт 

про роботу комітету з фізичної культури і спорту виконкому Металургійної  

районної у місті ради за 2016 рік 

 

У 2016 році робота комітету з фізичної культури і спорту була спрямована на 

реалізацію державних нормативних документів: Закону України «Про фізичну культуру і 

спорт», рішень Криворізької міської ради: «Про затвердження Програми розвитку 

фізичної культури і спорту в м. Кривому Розі на 2016-2020 роки», «Про затвердження 

Програми реалізації молодіжної політики «Нова генерація Кривого Рогу» на 2016 – 2020 

роки», «Про організацію відпочинку й оздоровлення  дітей  у м. Кривому Розі»; цільової 

комплексної Програми розвитку фізичної культури і спорту у Дзержинському районі. 

Питання  фізичного виховання та спорту перебувають на постійному контролі 

виконкому районної у місті ради. Протягом 2016 року прийняті розпорядчі документи: 

1.  Рішення районної у місті ради від 26.02.2016 № 39 «Про затвердження звіту про виконання 

Програми реалізації цільової комплексної програми «Фізичне виховання – здоров’я нації» 

у Дзержинському районі за 2015 рік»;   

2. Рішення виконкому районної у місті ради від 15.06.2016 № 215 «Про виконання Програми 

розвитку фізичної культури і спорту у Дзержинському районі». 

Фізкультура і спорт – це невід'ємна частина життя людини.  

В районі сформована дієва система роботи з розвитку фізичної культури, спорту і 

виховання здорового способу життя серед учнівської та студентської молоді, працюючого 

населення та мешканців району.  

Спортивна база  району - це 187 спортивних споруд, серед яких: 3 стадіони, 4 

футбольні поля, 2 тенісні корти, 13 майданчиків з тренажерним обладнанням та 23 з 

нестандартним спортивним обладнанням, 42 спортивні зали та 32 приміщення для 

фізкультурно – оздоровчих занять, 16 стрілецьких тирів, 2 плавальні басейни та 2 споруди 

зі штучним льодом. В кожному дошкільному закладі та в школах є спортивні зали та 

майданчики. При КЗШ № 69 відкриті 7 спортивних класів: 2 –для хокеїстів та 5- для 

футболістів.  

Крім того, у  8 вищих та 2 професійно - технічних навчальних закладах створені всі 

умови для занять фізичною культурою та спортом, працюють різноманітні гуртки 

спортивного напрямку.  В Криворізькому національному  та педагогічному університетах 

працюють кафедри фізичної культури, які по рівню значимості не поступаються самим 

найсильнішим фаховим кафедрам.  

Учнівська та студентська молодь району протягом року брала активну участь у 

змаганнях районного, міського та обласного рівнів з різних видів спорту. 

Протягом 2016 року серед загальноосвітніх навчальних закладів було проведено 13 

районних змагань з різних спортивних дисциплін. Це: 

1.  футбол «Осінні зірочки»(юнаки 2005 р.н.), «Шкіряний м’яч» (юнаки 2003, 2004 

р.н.), «Золота бутса» (9-11 класи); 

2. теніс настільний; 

3. футзал; 

4. шахи «Біла тура»; 

5. шашки «Чудо-шашки»; 

6. баскетбол (юнаки, дівчата); 

7. баскетбол 3х3 (стрітбол); 

8. волейбол (юнаки,дівчата); 

9. легка атлетика (4-х борство); 

10. фізкультурно-патріотичний фестиваль школярів «Козацький гарт». 

  Команди шкіл району неодноразово виборювали призові місця на міських 

змаганнях. У поточному навчальному році, за результатами міської спартакіади серед 
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школярів, що проходить по програмі міських спортивних ігор «Олімпійські надії» 

скарбничку району поповнили 10 призових місць. 

Команда КЗШ 103 представляла місто на обласних змаганнях з легкоатлетичного 4-х 

борства, де виборола почесне І місце. 

 Вищі та професійно-технічні навчальні заклади району також є постійними 

переможцями міських, обласних та Всеукраїнських спартакіад та змагань.   В цьому році 

студенти брали участь та здобули перемоги: 

Криворізький національний університет: 

 у чемпіонаті України з важкої атлетики (м. Городок)– ІІІ місце;  

 у чемпіонаті України з важкої атлетики (м. Хмельницький)– ІІІ місце; 

 у чемпіонаті України з важкої атлетики серед юніорів (м. Кам’янець - Подільський) 

– ІІІ місце;  

 у чемпіонаті України з футзалу – 5 місце; 

 у чемпіонаті області з важкої атлетики  та важкої атлетики серед молоді - І місць - 

9; ІІ місць – 3.  

 у міському осінньому легкоатлетичному  кросі – ІІ місце; 

 у легкоатлетичній естафеті на приз газети „Червоний гірник‖ – ІІ місце; 

 у турнірі з волейболу серед жіночих команд, присвячений 241 річниці від дня 

заснування Кривого Рогу – І місце та ІІ і ІІІ місця - у чемпіонаті міста з волейболу 

серед жіночих команд; 

 у чемпіонаті міста з футболу – І місце; 

Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «КНУ»: в чемпіонаті міста 

 з аеробіки - І місце; 

 з баскетболу (жінки) - ІІ місце;  

 з футзалу (жінки) — ІІІ місце; 

 з шахів -  ІІІ місце (на ІV студентських іграх Дніпропетровської області 2016 року).  

Криворізький технікум НМетАУ  - І місце у міській спартакіаді серед вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівня акредитації з легкої атлетики та ІІІ місце з баскетболу.  

Криворізький коксохімічний технікум -  в обласній спартакіаді:  

 гирьовий спорт – 2 місце; 

 волейбол (жінки) – 5 місце; 

Криворізький медичний коледж: 

 волейбол – 3 місце,  

 гирьовий спорт – 2 місце,  

 плавання – 3 місце.  

Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування: 

 І місце в міських та ІІІ місце в обласних змаганнях з захисту Вітчизни, де юнаки 

змагалися у стрільбі, бігу, силових вправах, перетягуванні канату; 

 ІІ місце серед ПТНЗ в міській легкоатлетичній естафеті на приз газети «Червоний 

гірник»; 

 ІІ місце серед ПТНЗ в «Осінньому кросі»; 

 ІІ місце з волейболу серед дівчат; 

 ІІ місце в загальному заліку спартакіади Профспілок гірників та металургів; 

 ІІ місце серед юнаків та дівчат в змаганнях з легкої атлетики серед ПТНЗ; 

 ІІІ місце у І турі Всеукраїнських військово-спортивних змагань «Джура». 

Важлива роль в районі приділяється розвитку масового спорту, зміцнення здоров’я 

населення засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту, а тому розроблена 

та впроваджена система масових змагань з різних видів спорту. 

Протягом  2016 року було проведено 43 змагання.  

Традиційними є районні спартакіади серед школярів з 12 видів спорту, що 

проходять по програмі міських спортивних ігор «Олімпійські надії». Тільки на районному 
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рівні протягом  року в цій спартакіаді взяли участь 8 649 дітей. Крім того, дошкільнята, 

школярі та студенти навчальних закладів району є постійними учасниками районних 

спортивно-масових заходів, що організовуються та проводяться з нагоди святкових дат: 

до Дня захисту дітей (змагання з рукопашного бою), Олімпійського дня, Дня 

Незалежності України та наймасовіші – до Дня фізичної культури і спорту.   

Спартакіада серед вищих навчальних закладів проводиться з шести видів спорту і в 

ній  протягом року взяли участь близько 3000 чол.  

Крім того, у вищих навчальних закладах було проведено:  

 до Дня збройних сил України: військово-спортивну естафету «Козацькому 

роду нема переводу» (металургійний технікум); спортивне свято «Козацькі забави» 

(медичний коледж); «Посвячення у Козацтво» (КЦПОММ); 

 День здоров’я (змагання з фітнес-аеробіки, турпохід, спортивні естафети, 

конкурси капітанів, ―Паркданс‖  -  педагогічний інститут, медичний коледж);  

 спортивно-масовий та пізнавально-практичний захід «Залишитись живим» 

(КЦПОММ); 

 змагання з гирьового спорту (медичний коледж, коксохімічний технікум); 

 змагання з туризму (медичний коледж); 

 спартакіаду ―Бадьорість та здоров'я‖  серед викладачів та співробітників 

Криворізького педагогічного інституту з 6- ти видів спорту  (272 учасника); 

 спартакіаду педагогічного інституту серед студентів, які мешкають у 

гуртожитках з 5-ти видів спорту (96 учасників); 

 відкриття шахового клубу та змагання з шахів (КЦПОММ). 

З метою популяризації здорового способу життя, залучення широких верств 

населення до систематичних занять фізичною культурою і спортом в районі 

організовується та проводиться фізкультурно-оздоровча діяльність за місцем проживання 

та місцем роботи громадян.  

Як приклад, працівники ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є активними 

учасниками різноманітних спортивних змагань, спартакіад, турнірів та чемпіонатів з 

різних видів спорту. Протягом 2016р. була проведена  47-ма Спартакіада працівників 

підприємства, яка проходила за 15 видами спорту. В ній взяли участь 89 структурних 

підрозділів – більше семи тисяч робітників, 80% з яких – молоді працівники у віці до 35 

років. 

В літній період спортивно – оздоровча робота проходить на базах відпочинку 

підприємства, де проводяться спортивно-розважальні змагання по вихідним дням та до 

державних свят - Дня молоді, Дня Конституції, Дня металурга, Дня Незалежності України, 

Дня шахтаря та залізничника. У цих змаганнях задіяні близько 5 тисяч працівників ПАТ 

«АМКР», працюють інструктори – методисти, відкриті бази прокату спортивно-

розважального обладнання.   

В дитячих оздоровчих таборах «Парус» та «Буревісник», в оздоровчих пансіонатах 

підприємства створено всі умови для занять спортом: облаштовані спортивні майданчики 

та кімнати для тенісу і більярду, забезпечено найсучаснішим спортивним інвентарем, 

працюють кваліфіковані інструктори.   

Працівники КП «Кривбасводоканал» та ПАТ «Криворіжгаз» щороку беруть участь 

у міських та обласних галузевих спартакіадах.  

Ще один, дуже важливий напрямок роботи - це розвиток дитячо-юнацького спорту 

та спорту вищих досягнень. 

Кузнею вищих спортивних досягнень району є комунальний позашкільний 

навчальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа №1». Звичайно, їх високі 

досягнення – це результат злагодженої роботи адміністрації, тренерів – викладачів та 

батьківської громадськості. 

 У своїй структурі заклад має 9 відділень з різних видів спорту, в яких займаються 

спортом 1262 дитини. Це секції плавання, спортивної акробатики, стрибків на 
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акробатичній доріжці (стрибки на батуті), футболу, хокею з шайбою, фігурного катання на 

ковзанах, а з 05.01.2016 р. відкриті ще секції боксу, важкої атлетики та велоспорту. На базі 

закладу проводяться змагання з різних видів спорту районного, міського, обласного та 

Всеукраїнського рівнів.  Вихованці закладу беруть активну участь у різноманітних 

районних та міських святах.  

 Протягом 2016 року вихованці ДЮСШ №1 взяли участь у 63 змаганнях міського, 

обласного, Всеукраїнського та Міжнародного рівнів. Серед вагомих результатів роботи 

адміністрації та тренерського складу можна відзначити участь та перемоги у 

Міжнародних та Всеукраїнських змаганнях (2015-2016н.р.): 

 з  плавання: 10 змагань – 148 учасників – 44 призових місця; 

 зі спортивної акробатики – 4 змагання – 27 учасників -  14 призових місць; 

 стрибки на акробатичній доріжці – 2 змагання – 53 учасника – 33 призових місця; 

 бокс – 3 змагання – 6 учасників – 4 призових місця; 

 важка атлетика – 2 змагання – 9 учасників – 8 призових місць; 

 фігурне катання на ковзанах – 1 змагання – 23 учасника – 2 призових місця. 

 Всього – 21 змагання – 287 учасників  та 155 призових місця: І місце – 43;  ІІ місце 

– 28; ІІІ місце – 84.   

Серед визначних спортивних перемог у 2016 році слід відмітити: 

-  ІІІ місце (бронзова перемога) у Чемпіонату України з хокею з шайбою серед 

юнаків 2004 р.н. команди "Кривбас" .  

10 квітня спортсмени були нагороджені дипломами, медалями та кубком, а у травні 

2016р.  відзначені Грамотами виконкому районної у місті ради та нагороджені путівками 

до ДОТ "Слава".  

  Тренерсько-викладацький склад спортивної школи працює в тісному контакті з 

батьками. Створені батьківські комітети, які залучаються до проведення шкільних заходів, 

змагань та конкурсів.  

Значна увага в навчально-тренувальному процесі приділяється техніці безпеки та 

безпеці життєдіяльності учнів та працівників ДЮСШ № 1. Медперсонал постійно 

проводить практичні заняття з тренерським колективом по наданню первинної допомоги. 

У ДЮСШ № 1 створено умови для змістовного дозвілля та активного відпочинку 

широких верств населення. В цьому році при Палаці водних видів спорту не працювали 

абонементні оздоровчі групи (триває ремонт). Але для дітей були відкриті такі групи: на 

великій ванні, на малій ванні з навчанням плаванню, для дітей з порушенням постави, 

оздоровчі групи. Для дорослих – групи з плавання, плавання та шейпінг, плавання та 

фітнес-клас, оздоровчі групи.  

На спортивній базі ДЮСШ №1 створено районний центр фізичного здоров`я 

населення «Спорт для всіх− спільна турбота». 

 За місцем проживання фізкультурно-оздоровчу діяльність здійснюють Центр 

дитячої та юнацької творчості Дзержинського району та 2 Центри вечірнього дозвілля 

молоді, на базі яких діти займаються туризмом та залучаються до спортивно-масових 

заходів.  

 У районі функціонують й інші спортивні заклади. Це спортивні клуби «Богатир» та 

«Цунамі», Школа рукопашного бою «Дзержинець», льодовий каток «Льодовиковий 

період», фітнес – клуб «Sport – Life», боулінг –клуб, які надають доступні та якісні 

фізкультурно-оздоровчі послуги за місцем проживання та відпочинку громадян у районі.   

 Головне завдання спортивного клубу «Богатир» - проведення фізкультурно-

оздоровчої роботи,  зміцнення здоров’я та всебічного розвитку працівників ПАТ 

«АрселорМіттал Кривий Ріг».  

 Збірна команда СК «Богатир» (ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг») взяла участь у 

міській Спартакіаді металургійних, гірничих підприємств та спортивних організацій із 11-

ти видів спорту та у 24-й Всеукраїнській Робітничій Спартакіаді із 6-ти видів спорту. А 

нагороди, які вони виборювали не перерахувати. 
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Діяльність спортивного напрямку виконує спортивний клуб «Цунамі» ( карате -до) 

(керівник: Петренко Сергій Васильович) та Школа рукопашного бою «Дзержинець» 

(керівник: Новицький Ігор Анатолійович).  

На теперішній час в Школі рукопашного бою «Дзержинець» тренується більше 100 

дітей, найменшим з яких – по 4 роки. 

Завдяки тренерському складу вихованців «Дзержинця» неодноразово ставали 

чемпіонами області, України та Європи. 

 В травні 2016 року 8 вихованців школи рукопашного бою стали призерами 

Чемпіонату України.  

До того ж вони є постійними учасниками наших районних заходів до Дня захисту 

дітей, Дня Незалежності України. Щороку традиційно (вже 7 років) в лютому місяці до 

Дня визволення місті від фашистських загарбників проходить відкрита першість 

Дзержинського району з рукопашного бою.    

Робота інших закладів має фізкультурно-оздоровчий характер.  

 До проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в районі залучено – 

152 чол., з них – 90 чол. - працівники фізичної культури навчальних закладів, 62 чол. – 

тренери зі спорту; 94  фахівці мають вищу та середню спеціальну фізкультурну освіту; 6 

тренерів-викладачів мають звання «Заслужений тренер України», один – «Відмінник 

освіти України». 

 Усього за 2015-2016 рік тренерським складом спортивних закладів району 

підготовлено: 

 10 майстрів спорту України (у 2015р. - 7 чол., у 2016р. - 3 чол.); 

 31 кандидат у майстри спорту України; 

 25 спортсменам присвоєний І розряд; 

 412 спортсменам присвоєні масові розряди. 

До збірної команди України потрапили у 2015 році – 12 чол., у 2016 році - 17 чол., а 

саме: з плавання (4 чол..), зі спортивної акробатики (7 чол..), зі стрибків на акробатичній 

доріжці (4 чол..), з боксу (1 чол.), з важкої атлетики (1 чол.).  

Протягом літа 2016 року на базі навчальних закладів Металургійного району 

працювало 14 тимчасових таборів з денним перебуванням дітей, з них 2 табори 

спортивного напрямку, які працюють і зараз на базі ДЮСШ №1. Це: «Олімпієць» для 

футболістів та «Кристал» для хокеїстів з тривалістю зміни 3 тижні. 

У цих дитячих закладах відпочинку активні тренування чергувалися з розважальними 

програмами, тренінгами, екскурсіями та походами. Всього вищезазначеним відпочинком 

було охоплено 120 чол.  

 

ПОКАЗНИКИ 

фінансування спорту з районного бюджету 

 

№ 

з/п 

Назва показників Використано коштів 

(тисяч гривень) 

2015 рік 2016 рік 

1 використано всього 21993,00 29822,4 

2 Спортивні заходи та навчально 

тренувальна робота 

1259,7 274,6 

3 Придбання спортивного 

обладнання та інвентарю 

646,3 661,9 

4 Утримання спортивних споруд 9719,1 4907 

5 Заробітну плату 9661,1 6685,6 
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6 Капітальний ремонт та 

реконструкцію спортивних 

споруд  

18,1 5271,5 

 

Для інформування населення про позитивний вплив на здоров’я людини рухової 

активності, занять фізичною культурою і спортом та з метою залучення широких верств 

населення району до регулярних фізкультурно-оздоровчих занять, відділ у справах сім’ї та 

молоді виконкому районної у місті ради систематично розміщує інформацію про 

спортивно-масові заходи, які проводяться у районі, на порталі «Криворізький ресурсний 

центр», офіційному веб-сайті виконкому районної у місті ради.   

  

 

 

 

 

Голова комітету з 

фізичної культури і спорту       М.М.Сібірцев  


