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У зв’язку з застосуванням програмно-цільового методу в бюджетному
процесі з 01.01.2018 року та припиненням дії Програми розвитку фізичної
культури та спорту в м. Рубіжне на 2014-2018 роки (нова редакція),
затвердженої рішенням Рубіжанської міської ради від 28.10.2016 № 17/1 зі
змінами, затвердженими рішенням Рубіжанської міської ради від 27.09.2017
№ 33/3, на підставі рекомендації постійної депутатської комісії Рубіжанської
міської ради із соціальних питань від 21 березня 2018 року, керуючись ст.
25, п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Рубіжанська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Звіт про виконання у 2014-2017 роках Програми розвитку
фізичної культури та спорту в м. Рубіжне на 2014-2018 роки затвердити
(додається).

Міський голова

С. Хортів

Додаток
до рішення Рубіжанської міської ради
28 березня 2018 року № 46/17
ЗВІТ
про виконання у 2014-2017 роках Програми розвитку фізичної культури та спорту в м.Рубіжне на 2014-2018 роки
Програма розвитку фізичної культури та спорту в м.Рубіжне на 2014-2018 роки (нова редакція) затверджена рішенням Рубіжанської
міської ради від 28.10.2016 № 17/1 зі змінами, затвердженими рішенням Рубіжанської міської ради від 27.09.2017 № 33/3 (далі –
Програма) прийнята з метою залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної
реабілітації, максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та
виховання її в дусі олімпізму.
Програма направлена на виконання вимог Указу Президента України від 9 лютого 2016 року № 42/2016 "Про Національну стратегію з
оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація".
Відповідальним виконавцем Програми є відділ культури, молоді та спорту Рубіжанської міської ради. Виконання завдань, що
поставлені даною програмою, ведеться у співпраці з управлінням освіти Рубіжанської міської ради, навчальними закладами м. Рубіжне, КП
«Рубіжанський фізкультурно-спортивний комплекс», управлінням охорони здоров’я, спортивними організаціями м. Рубіжне.
За 2014-2017 роки в місті Рубіжне організовані та проведені 437 спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів, в яких взяли
участь 42492 спортсмени (з них 12777 - жінок).
За даними статистики станом на 01.01.2017 у м. Рубіжне проживає 57,81 тис. осіб, з яких 6,19 тис. осіб віком від 6 до 18 років. В
мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл займається 0,57 тис. осіб, що складає 9,2 %. Із загальної кількості учнівської молоді до 23 років
до 25 % охоплені всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи. Із числа працюючих на підприємствах, в організаціях та установах
фізкультурно-оздоровчою роботою охоплено понад 650 осіб, або до 5 % від загальної кількості працюючих.
Фінансування Програми здійснювалось за рахунок коштів місцевого бюджету та спонсорської допомоги. Фактичні видатки на
проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів за 2014-2017 рік з місцевого бюджету на реалізацію Програми склали
151,2 тис. грн.
Керуючись ст. 20 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VI, наказом Міністерства фінансів України від 26
серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,
розпорядженням міського голови від 05 жовтня 2017 року № 99 «Про формування проекту міського бюджету на 2018-2020 роки» рішенням
Рубіжанської міської ради від 20.12.2017 № 37/11 була прийнята Програма розвитку фізичної культури та спорту в м.Рубіжне на 2018-2020
роки.

Виконання заходів за 2014-2017 роки Програми надано в таблиці:
Назва напряму
діяльності

1.1.
Фізична культура
у сфері освіти

1.2.
Фізкультурнооздоровча
діяльність за
місцем
проживання та у
місцях масового
відпочинку
громадян

1.3.
Фізкультурнооздоровча
діяльність за
місцем роботи

Перелік заходів Програми

1.1.1.
Організація та проведення у
дошкільних,
загальноосвітніх,
професійно-технічних
та
вищих навчальних закладах
регулярних
фізкультурнооздоровчих та спортивномасових
заходів
для
підвищення
рухової
активності дітей та молоді
1.2.1.
Організація та проведення
фізкультурно-масових
та
спортивно-оздоровчих
заходів
за
місцем
проживання та у місцях
масового
відпочинку
громадян, зокрема інвалідів

1.3.1.
Організація та проведення
міської спартакіади серед
колективів
підприємств,
організацій, фізкультурних
об'єднань та навчальних
закладів міста

Виконання Програми
І Фізична культура
Щорічно за звітні роки в місті відбувався ряд спортивних заходів для учнів загальноосвітніх шкіл міста:
«Шкіряний м’яч», військово-спортивна гра «Армійський калейдоскоп», «Старти надій», «Олімпійське
лелеченя», «Козацький гарт», патріотична гра «Джура», Спартакіада допризовної молоді, «Олімпійський день»,
змагання з волейболу, баскетболу(дівчата, юнаки), туризму, зустрічі з видатними спортсменами міста, Дні
здоров’я. В рамках спартакіади серед загальноосвітніх шкіл проведені змагання з десяти видів програми.
Всього в змаганнях серед школярів взяли участь понад 5000 юних спортсменів.

Позаурочна спортивно-масова робота з дітьми та підлітками проводилася на базі загальноосвітніх шкіл,
вищих навчальних закладів (ІХТ, РПК, РІПТ), навчальних закладів системи професійно-технічної освіти
(РПХТЛ), позашкільних навчальних закладів УО (КВР, РГЦТКСЕУМ), ДЮСШ №1 та КП «РФСК».
КП «РФСК» утворено в 2016 році в результаті реорганізації шляхом злиття КУ «Міський центр фізичної
культури та спорту» та КЗ «Рубіжанський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та став
правонаступником майна, прав та обов’язків цих закладів (рішення Рубіжанської міської ради від 09.06.2016 №
11/9 «Про утворення комунального підприємства «Рубіжанський фізкультурно-спортивний комплекс»
Рубіжанської міської ради Луганської області в результаті реорганізації шляхом злиття»).
Метою діяльності КП «РФСК» є залучення населення міста до активних занять фізичною культурою та
спортом, створення сприятливих умов для реалізації права громадян на заняття фізичною культурою та
спортом, використання фізичної культури як засобу зміцнення здоров’я населення, формування у населення
міста принципу здорового способу життя, інші роботи.
Головним спортивним заходом в місті залишається міська Спартакіада серед колективів фізкультури
підприємств, установ, організацій та учбових закладів міста Рубіжне. Масштаб проведення міської Спартакіади
не має аналогів у Луганській області. Проведення цього заходу має особливе місце для мешканців міста: він
спрямований не тільки на пропаганду здорового способу життя, а і на залучення до активних занять фізичною
культурою і спортом підростаючого покоління міста з урахуванням інтересів, побажань, здібностей та
індивідуальних особливостей.
У 2017 році Спартакіада проводилася вже п’ятнадцятий раз поспіль. Щорічно в ній беруть участь понад 1500
спортсменів різних вікових категорій з 11 колективів фізкультури і фізкультурних об’єднань підприємств,
установ та навчальних закладів міста. Збірні команди старшокласників (ФО «Юність»), професійно-технічних
ліцеїв (ФО «Трудові резерви»), РУбіжанський політехнічний коледж (РПК), Рубіжанський індустріальнопедагогічний технікум (РІПТ), Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету
(ІХТ), хімічний завод «Зоря» (ФО «Зоря»), бюджетні організації міста (ФО «Спартак»), підприємці (ФО
«Бізнес»), картонно-тарний комбінат (РКТК) та нові команди навчальних закладів, що переїхали з територій

непідконтрольних Україні - Луганський державний медичний університет (ЛДМУ) і Первомайський
індустріально-педагогічний технікум (ПІПТ). Програма Спартакіади складалася зі змагань з п’ятнадцяти видів футбол, футзал, баскетбол (жінки та чоловіки), волейбол (жінки та чоловіки), легка атлетика (жінки та
чоловіки), настільний теніс, шахи, шашки, плавання (жінки та чоловіки), перетягування канату, пляжний
волейбол (3х3).
За звітні роки звання переможця міської Спартакіади здобували: 2014,2015 – ІХТ, 2016,2017 - ФО «Спартак».
1.3.2.
Організація та проведення
відкритих міських змагань
серед колективів
підприємств, організацій,
фізкультурних об'єднань та
навчальних закладів міста

1.4.
Фізкультурнооздоровча
діяльність і
фізкультурноспортивная
реабілітація
інвалідів

Щорічно у місті Рубіжне проводилися традиційні заходи:
- молодіжно-спортивні акції «В ім’я Перемоги» та «Рух заради здоров’я» (в рамках акції за здоровий спосіб
життя «Я живу по –новому»);
- відкрита першість міста зі спортивної гімнастики, присвячена річниці визволення міста від фашистських
загарбників та пам’яті тренера А.М.Ратова (традиційний турнір проводиться вже 33 рік поспіль);
- першість міста з шахів та шашок серед ветеранів;
- турніри з боксу до Дня Перемоги (традиційний турнір проводиться 40 рік поспіль) та Дня Вчителя;
- турнір з військового багатоборства, присвячений пам’яті воїнів - інтернаціоналістів;
- ряд спортивних заходів серед спортсменів ветеранів, у т.ч. присвячені Міжнародному Дню людини похилого
віку;
- міські спортивні свята, присвячені Дню фізичної культури та спорту та підсумкам Спартакіади та спортивним
досягненням рубіжан;
- традиційний Новорічний турнір з міні-футболу (турнір проводиться вже 29 років поспіль).
1.4.1.
Рішенням виконавчого комітету Рубіжанської міської ради від 04.02.2014 року № 45 «О льготном посещении
Організація
роботи
з плавательного бассейна КУ «Городской центр физической культуры и спорта» Рубежанского городского совета
надання у користування на Луганской области» введено в дію:
пільгових умовах спортивних
1. Пільгове (безоплатне) відвідування плавального басейну для інвалідів при наявності підтверджуючих
споруд усіх форм власності документів та за медичними показниками.
для
проведення
2. Пільгове (з частковою оплатою в розмірі 50% повної вартості послуги) відвідування плавального басейну
фізкультурно-оздоровчої та батькам (або опікунам) дитини - інваліда з метою супроводження дитини у воді.
реабілітаційної роботи серед
інвалідів
За звітні роки в плавальному басейні КП «РФСК» (згідно журналу обліку) безкоштовно оздоровлювалися та
пройшли реабілітацію особи з обмеженими фізичними можливостями, у т.ч. діти:
- 2014 рік – 14 осіб, з них 2 – діти;
- 2015 рік – 29 осіб, з них 3 – діти;
- 2016 рік – 18 осіб, з них 3 – діти;
- 2017 рік – 49 осіб, з них 16 – діти.
1.4.2.
За звітний період у м. Рубіжне проведені спортивні заходи для спортсменів з вадами здоров’я: спортивні
Проведення міських змагань змагання з шахів, шашок, настільного тенісу, дартсу. До Міжнародного Дня інваліда (грудень) для
серед інвалідів та сприяння інваспортсменів у 2014-2015 роках проведені сумісні спортивно-видовищні заходи РЦФЗН «Спорт для всіх» та
участі збірної команди міста Територіального центру. Команда рубіжанських спортсменів з вадами здоров’я щорічно бере участь у
в обласних змаганнях серед товариських зустрічах зі спортсменами в м. Лисичанськ.
інвалідів
В 2016 та 2017 роках на спортивній базі м.Рубіжне проводилися регіональні змагання Всеукраїнської
спартакіади серед інвалідів праці «Сила духу», в яких успішно взяла участь команда рубіжанських спортсменів
з вадами здоров’я. Організатори змагань висловили високу оцінку рівню проведення заходу в нашому місті.

ІІ Спорт
2.1.1.
Утримання та навчальнотренувальна робота дитячоюнацьких спортивних шкіл

2.1.
Дитячо-юнацький
спорт

В звітні роки в місті працювало дві дитячо-юнацьких спортивних школи (ДЮСШ №1 Рубіжанської міської
ради, РМК ДЮСШ «Зеніт» ЛО ФСТ «Спартак»):
- Дитячо-юнацька спортивна школа №1 Рубіжанської міської ради. Власником ДЮСШ №1 є територіальна
громада міста Рубіжне, засновником - Рубіжанська міська рада Луганської області (форма власності –
комунальна), підпорядкована відділу культури, молоді та спорту Рубіжанської міської ради,
- Рубіжанська міська комплексна Дитячо-юнацька спортивна школа «Зеніт» ЛО ФСТ «Спартак» (форма
власності – приватна). Засновниками і власниками майна РМК ДЮСШ "ЗЕНІТ" ЛО ФСТ "Спартак" були
юридичні особи - об'єднана профспілкова організація Рубіжнянських хімічних заводів та Луганське обласне
фізкультурно-спортивне товариство "Спартак". У травні 2017 року РМК ДЮСШ «Зеніт» ЛО ФСТ «Спартак»
реорганізована в Громадську спілку «Спортивний клуб «Зеніт».
В ДЮСШ №1 займається спортом 566 вихованців за 10 спортивними напрямами:
- олімпійські види - баскетбол, бокс, гімнастика спортивна, дзюдо, легка атлетика, плавання, фехтування,
футбол,
- неолімпійські види - карате, пауерліфтинг.
За підсумками 2015 року серед двадцяти двох дитячо-юнацьких спортивних шкіл області ДЮСШ №1
Рубіжанської міської ради посіла почесне ТРЕТЄ місце.
У 2014-2017 роках з підготовки юних спортсменів в місті працювали ДЮСШ №1 Рубіжанської міської ради,
Спортивний клуб «Зеніт», дитячо-молодіжне фізкультурно-спортивне товариство «Клуб східних єдиноборств і
оздоровчих систем», Дитячо-молодіжна спортивна школа карате, а також міські федерації футболу і боксу, на
базі яких формувалися збірні команди міста з різних видів спорту.
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та
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2.2.
Спорт вищих
досягнень

3.1.
Організаційне
забезпечення
сфери фізичної
культури і спорту

Щорічно на засіданнях Координаційної ради з питань фізичної культури та спорту підводяться підсумки
щорічної рейтингової оцінки спортсменів, тренерів, спортивних організацій з олімпійських та неолімпійських
видів спорту згідно Положення про рейтинг з видів спорту в Україні.
Наше місто рішенням обласної колегії молоді та спорту за підсумками 2015 року було відзначено
пам'ятними Кубками та дипломами за зайняті ДРУГІ місця серед міст Луганської області за підсумками роботи
в спорті вищих досягнень в олімпійських та неолімпійських видах спорту та за підсумками організації
фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи.
У спорті найвищих досягнень рубіжанськими спортсменами показаний ряд високих результатів. Перші та
призові місця в звітних роках в національних та обласних чемпіонатах та першостях рубіжанські спортсмени
вибороли в олімпійських видах спорту: баскетбол, бокс, волейбол, дзюдо, легка атлетика, спортивна гімнастика,
фехтування, футбол; в неолімпійських видах спорту: військово-спортивні багатоборства, карате-до, самбо,
пауерліфтинг, поліатлон.
За 2014-2017 роки в місті підготовлені: 1 майстер спорту України міжнародного класу (Дарина Кузьміна пауерліфтинг), 9 майстрів спорту України, 35 кандидатів в майстри спорту, 49 спортсменів 1 розряду,понад
1000 спортсменів масових розрядів.
Кращим спортсменом 2014-2017 років визнавався майстер спорту України міжнародного класу з
пауерліфтингу, член збірної країни Микола Бараннік за перемоги на Чемпіонатах світу та Європи серед
дорослих.
В 2017 році тренер з карате Олександр Дорошенко здобув почесне звання «Заслужений тренер України» за
підготовку спортсменки високого класу з обмеженими можливостями Каріни Янчук до Дефлімпійських ігор.
Найкращі спортсмени, тренери, команди, школи, фізкультурні організатори, спонсори та переможці міської
Спартакіади серед колективів фізкультури підприємств, установ, організацій та навчальних закладів міста
відзначаються у грудні на міських спортивних урочистих заходах, присвячених підсумкам спортивного року.
Ветерани спорту, що продовжують роботу по організації та проведенню спортивно-масових та фізкультурнооздоровчих заходах, щорічно в вересні відзначаються на міських спортивних урочистих заходах, присвячених
Дню фізичної культури та спорту.
ІІІ Організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності у сфері фізичної культури та спорту
3.1.1.
Щорічно в січні на засіданні Координаційної ради з питань фізичної культури та спорту формується та
Формування та затвердження затверджується щорічний Єдиний календарний план спортивно-масових заходів міста.
щорічного Єдиного календарного плану спортивномасових заходів міста
3.1.2.
Щорічно в грудні на засіданні Координаційної ради з питань фізичної культури та спорту здійснюється
Проведення аналізу роботи з аналіз роботи з розвитку фізичної культури та спорту в місті:
розвитку фізичної культури - підводяться підсумки міської Спартакіади серед колективів фізкультури підприємств, установ, організацій,
та спорту в місті
фізкультурних об’єднань та учбових закладів,
- підводяться підсумки участі рубіжанських спортсменів в змаганнях різних рівнів;
- затверджується рейтинг спортсменів, тренерів, спортивних організацій з олімпійських та неолімпійських видів
спорту згідно Положення про рейтинг з видів спорту в Україні;
- затверджуються списки найкращих спортсменів, тренерів, відділень для нагородження на міському
спортивному урочистому святі, присвяченому підсумкам спортивного року.
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В м. Рубіжне проведено два урочистих масових спортивних заходи, присвячених Дню фізичної культури та
спорту та підсумкам Спартакіади та спортивним досягненням рубіжан.

Дитячо - юнацька спортивна
школа №1

- ДЮСШ №1 Рубіжанської міської ради Луганської області. Спортивна база - спеціалізований зал
гімнастики, і клуб боксу «Ринг». В поточних роках виконані роботи з косметичного ремонту приміщень та
спортивних залів клубу боксу «Ринг» та спеціалізованого залу гімнастики. За 2017 рік з місцевого бюджету на
утримання ДЮСШ використано – 3448,3 тис.грн., у т.ч. на навчально-спортивну роботу – 65,8 тис.грн.

КП «Рубіжанський
фізкультурно-спортивний
комплекс»

- КП «Рубіжанський фізкультурно-спортивний комплекс». Спортивна база - спортивний комплекс,
плавальний басейн, стадіон «Хімік» з площинними спорудами та 6 майданчиків за місцем проживання. В
2017 році проведені: капітільний ремонт крівлі плавального басейну, поточний ремонт плавального басейну та
Палацу спорту, поміняні вікна на пластикові у плавальному басейні. З міського бюджету у 2017 році на
капітальні видатки КП «РФСК» (капітальний ремонт та реконструкцію спортивних споруд) використано 397,9
тис.грн. Загальна сума надходжень грошовими коштами за надані послуги фізкультурно – спортивного
характеру за 12 місяців 2017 року склала 730,59 тис.грн.
Надається практична допомога щодо звітування про стан спортивної роботи за рік:
- навчальним закладам (ІХТ, ЛДМУ, РПК, РІПТ, ПІПТ, РЦПО, РПХТЛ, РПЛ) - за формами 2-ФК та щодо
щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення м.Рубіжне (тестування);
- дитячо-юнацьким спортивним школам (ДЮСШ №1 Рубіжанської міської ради, РМК ДЮСШ «Зеніт» ЛО ФСТ
«Спартак») – за формами 5-ФК.
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закладам

практичної
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В вересні (друга субота) в місті відбувалися міські спортивні свята, присвячені Дню фізичної культури та
спорту, в яких щорічно брали участь понад 700 осіб. До програми свята входять: парад юних спортсменів міста,
вшанування ювілярів спортивного року (ветеранів спорту) та майстрів спорту України, змагання з 11 видів
спорту, Всеукраїнський Олімпійський урок, зустрічі з видатними спортсменами міста.
В грудні на міських спортивних урочистих святах підводилися підсумки спортивного року, нагороджені
кращі спортсмени та тренери, спортивні команди – призери обласних та національних змагань, колективи
фізкультури – переможці та призери міської Спартакіади.

Місто Рубіжне має задовільну матеріально-технічну спортивну базу. Два стадіони, плавальний басейн, два
спортивні комплекси – основні спортивні об’єкти міста, які повністю використовуються під час проведення
міських змагань. Крім того, до спортивної бази міста належать спортивні зали та площинні споруди навчальних
закладів міста, приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять, спортивні майданчики за місцем проживання.
В підпорядкуванні відділу культури, молоді та спорту функціонують два заклади, які
особами, мають самостійні баланси та утримують власні спортивні споруди.

є юридичними

3.3.2.
Проведення
міських
семінарів, нарад, засідань з
проблемних питань розвитку
фізичної культури та спорту
в місті

3.4.
Інформаційне
забезпечення
сфери фізичної
культури і спорту

3.4.1.
Висвітлення підготовки та
участі спортсменів міста в
міжнародних, всеукраїнських
та
обласних
змаганнях,
визначних
спортивних
заходах.
Пропагування
здорового способу життя в
місцевих засобах масової
інформації
3.4.2.
Виготовлення та придбання
рекламних буклетів, плакатів
з
метою
пропагування
здорового способу життя та
ознайомлення
широких
верств
населення
зі
спортивними досягненнями
рубіжан
3.4.3.
Організація
виступів
провідних
спортсменів,
тренерів, фахівців з фізичної
культури
в
навчальних
закладах міста та у засобах
масової інформації

На засіданнях Координаційної ради з питань фізичної культури та спорту та нарадах фізкультурних
представників колективів фізкультури підприємств, установ, організацій та учбових закладів проводиться
ознайомлення з нормативними документами та рішеннями виконавчого комітету та сесій Рубіжанської міської
ради у галузі фізичної культури та спорту, розглянуті питання організації фізкультурно-оздоровчої роботи в
місті, узгоджені терміни проведення міських змагань та зміни до плану спортивних заходів, підведені підсумки
роботи спортивних організацій міста за рік та спортивних досягнень мешканців міста, визначені переможці
номінацій «Кращий спортсмен м. Рубіжне», «Кращий тренер року», «За сприяння в розвитку фізичної культури
та спорту міста Рубіжне», «За кращу організацію навчально-тренувальної роботи», «Спортивна слава» для
визначення та нагородження на міському спортивному святі.
Всі спортивно-оздоровчі заходи, що проводяться в місті, та інформація про стан спортивних споруд
висвітлюються на офіційному веб-сайті Рубіжанської міської ради в мережі Інтернет (http://rmr.gov.ua/) в меню
«Молодь. Спорт», в розділах «Події», «Змагання», «Інформація», «Спортивна база».
В міській газеті Рубіжанської міської ради «РУНО» друкується сторінка відділу про хід спортивного життя
міста «Спортивная гордость и честь».

У 2015 році за позабюджетні кошти видано та надруковано спортивне видання «Історія рубіжанського
спорту». Автор – О.Р.Старицький. Інформаційно-методична підтримка – головний спеціаліст відділу культури,
молоді та спорту С.О.Ступнікова.

В навчальних закладах міста в рамках проведення Всеукраїнських заходів з олімпійської тематики
«Олімпійський день», «Олімпійський урок» та «Олімпійський тиждень» були організовані виступи заслуженого
тренеру України з військово-спортивних багатоборств, майстра спорту Клюкало Г.Г., заслуженого тренеру
України з карате та майстра спорту України міжнародного класу з карате Дорошенка О.О., майстра спорту
України міжнародного класу з пауерліфтингу Баранніка М.В., майстра спорту України міжнародного класу з
пауерліфтингу Кузьміної Д.С., майстра спорту СРСР з легкої атлетики Нєстерової Н.В., майстра спорту СРСР з
стрільби з луку Риндіна С.В.

Основні напрями Програми за звітні роки (2014-2017) виконані.

Секретар Рубіжанської міської ради

В.І.Соловйов

