
Відділ  у  справах  молоді  та  спорту  Чугуївської  районної  державної
адміністрації (м. Чугуїв, вул. Червономанежна, буд. 32, каб. 5, тел. 2-55-85).

Фізична культура і спорт

Одним із головних завдань діяльності відділу у справах молоді та спорту
районної державної адміністрації є вдосконалення роботи щодо надання послуг
населенню  району  в  організації  та  проведенні  фізкультурно-оздоровчих  та
спортивно-масових заходів, створення умов для забезпечення занять фізичною
культурою і спортом, розвитку дитячо-юнацького спорту.

Фінансування  заходів  у  сфері  фізичної  культури  і  спорту  у  2017  році
здійснювалась  в  рамках  виконання  районної  Програми  розвитку  фізичної
культури  і  спорту,  формування  здорового  способу  життя  та  національно-
патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки (зі змінами), затвердженої
рішенням Чугуївської районної ради Харківської області від 13.12.2016 року.

Станом  на  31.12.2017  року  всіма  видами  фізкультурно-оздоровчою  та
спортивною роботою охоплено 3812 осіб. Для створення сприятливих умов для
занять  фізичною культурою і  спортом в районі  розташовано 155 спортивних
споруд.

Для гармонічного виховання, фізичного розвитку, змістовного відпочинку
і  дозвілля  дітей  та  молоді,  набуття  навичок  здорового  способу  життя,
підготовки  спортсменів  для  резервного  спорту  на  території  району
функціонують  організації  спортивної  направленості:  комунальний  заклад
«Дитячо-юнацька  спортивна  школа  Чугуївської  районної  ради  Харківської
області»  (далі  -  КП  «ДЮСШ»),  в  якому  займається  1020  вихованців  та
комунальне  підприємство  -  районний  центр  фізичного  здоров’я  населення
«Спорт для всіх» Чугуївської районної ради Харківської області».

В КЗ «ДЮСШ» укомплектовано 73 групи, працює 9 відділень, відділення
боксу в якому займається – 122 особи, баскетболу – 88, волейболу – 60, легкої
атлетики  –  96,  футболу  – 388,  лижних  гонок  – 70,  боротьби  самбо  – 112,
гирьового спорту – 28, хортингу – 56.

Навчально-тренувальний  процес  у  спортивній  школі  здійснюють
29 тренерів-викладачі, з них 13 штатних. 

Вихованці  закладу  беруть  активну  участь  в  змаганнях  з  видів  спорту
різного рівня.

Протягом навчального 2016-2017 років дитячо-юнацька спортивна школа
підготувала 1 призера Європи, 5 чемпіонів та призерів України, 28 чемпіонів та
призерів області, 1 кандидата у майстри спорту України, 1 першорозрядника,
294 вихованці виконали нормативи ІІ, ІІІ та юнацьких розрядів.

Комунальне  підприємство  -  районний  центр  фізичного  здоров’я
населення «Спорт для всіх»,  яке проводить цілеспрямовану та  систематичну
роботу по розвитку фізичної культури і спорту на території району, залучає до
занять  фізичною  культурою  та  активного  відпочинку  мешканців  населених
пунктів району різних вікових груп.

Згідно  з  календарним  планом  фізкультурно-оздоровчих   та   спортивно-
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масових заходів на 2017 рік та за  програмою районної Спартакіади з масових
видів  спорту  серед  колективів  фізичної  культури,  організацій,
сільськогосподарських підприємств, підприємств, установ, закладів, сільських
та селищних рад, об’єднаних територіальних громад та спортивних клубів  на
території району проведено: фізкультурно-оздоровчий захід з лижних перегонів
серед  різних  верств  населення  району,  присвячений  пам’яті
воїна-інтернаціоналіста  О. Михайлова;  районний  турнір  з  волейболу,
присвячений пам'яті воїна-інтернаціоналіста В. Луговського; змагання з шашок,
гирьового спорту, стрільби з пневматичної гвинтівки, шахів, настільного тенісу,
армспорту  та  баскетболу  (чоловіки);  фізкультурно-оздоровчий  захід  «Мама,
тато, я - спортивна сім’я»; першість району з волейболу (чоловіки); змагання з
футболу  серед  дворових  команд;  флеш-моб  в  рамках  Всеукраїнського
фестивалю  ранкової  зарядки;  турнір  з  футболу  серед  дворових  команд;
фізкультурно-оздоровчі  заходи з  футболу  серед молоді  та ветеранів;  турнір з
волейболу  пляжного  (чоловіки,  жінок),  присвячений  Дню  перемоги  над
нацизмом  у  Другій  світовій  війні;  районна  Спартакіада  серед  допризовної
молоді,  присвячена  Дню  перемоги  над  нацизмом  у  Другій  світовій  війні;
фізкультурно-оздоровчі  заходи серед  відпочиваючих в  закладах  відпочинку  з
денним перебуванням на базі загальноосвітніх навчальних закладів району та
КП «Чугуївський районний дитячий оздоровчий табір «Орлятко»; фізкультурно-
оздоровчі заходи з нагоди Дня Конституції України та Дня молоді;  спортивно-
масовий  захід  «Богатир  Чугуївщини-2017»  та фінал  розіграшу  Кубку
Чугуївського району з футболу, присвячений Дню Державного Прапора та Дню
Незалежності України; спортивно-масові заходи з нагоди Дня фізичної культури
і  спорту  під  гаслом:  «Україна  починається  з  нас!»;  фізкультурно-оздоровчий
захід з шахів та шашок з нагоди Дня фізичної культури і спорту під гаслом:
«Спорт  протягом  життя»;  Всеукраїнський  відкритий  турнір  з  боксу  серед
юнаків, присвячений Дню захисника України та ветеранам Антитерористичної
операції; фізкультурно-оздоровчі заходи з дворового футболу, присвячені Дню
захисника  України;  фізкультурно-спортивні  заходи  до  дня  Святого  Миколая;
району Спартакіаду 2017 року з масових видів спорту серед силових структур
та військових частин Чугуївського району.

Збірні команди району та спортсмени-аматори взяли участь у 12-ти видах
спорту фінальних змаганнях обласної Спартакіади з видів спорту серед районів
області  та  міст  обласного  значення  2017  року  (ІІ група).  За  підсумками
вищезазначеної  Спартакіади  Чугуївський  район  посів  загальнокомандне
ІІІ місце.

В  обласній  Спартакіаді  з  масових  видів  спорту  серед  районів  і  міст
обласного  значення  2017  року,  збірні  команди  району  взяли  участь  в  усіх
4-х  видах  спорту.  За  підсумками  вищезазначеної  Спартакіади  Чугуївський
район посів ІІ загальнокомандне місце.

За підсумками діяльності відділу у справах молоді та спорту Чугуївської
районної  державної   адміністрації  Харківської   області   з  розвитку   фізичної
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культури і спорту за 2017 рік серед районів області ІІ групи Чугуївський район
зайняв І місце.

У  районі  має  своє  місце  розвиток  неолімпійських  видів  спорту.
Так, зареєстровані та діють: 

громадська  організація  Есхарівського  селищного  осередку  Федерації
військово-спортивних багатоборств Харківської області «Рись» (смт Есхар);

громадська організація «Радіохвиля» (с. Кам’яна Яруга);
спортивно-оздоровчий комплекс ім. В. Вєсіча (смт Новопокровка);
громадська Чугуївська районна організація «ІРІМІ» (смт Малинівка);
громадська організація клуб шахів «Есхар» (смт Есхар);
футбольний клуб «Есхар» (смт Есхар);
громадська  організація  «Чугуївська  районна  федерація  таеквон-до

(І.Т.Ф.)» (смт Новопокровка).
Юні спортсмени району, які займаються у вищезазначених громадських

організаціях,  клубах  спортивної  направленості  брали  та  беруть  участь  у
змаганнях з видів спорту різного рангу.

З місцевого бюджету у 2017 році на галузь  «Фізична культура і спорт»
виділено та витрачено 2954,9 тис. грн.

Підтримка дітей та молоді

Одним із  головних напрямів  у  виконанні  визначених завдань  районної
Програми «Організація оздоровлення та відпочинку дітей на 2017-2020 роки»,
є проведення заходів, спрямованих на координацію та контроль за дотриманням
вимог та норм проведення оздоровчо-виховного процесу, діяльністю оздоровчих
закладів,  застосування  та  використання  економічно  вигідних,  ефективних,
альтернативних форм відпочинку та оздоровлення дітей; створення безпечних
умов перебування та забезпечення охорони життя і  здоров’я дітей в дитячих
закладах оздоровлення та відпочинку.

За  період  літньої  оздоровчої  кампанії  2017  року  різними  формами
відпочинку охоплено 4599 осіб що складає 99,7% від загальної кількості дітей
віком від 7 до 17 років. 

У закладах відпочинку з денним перебуванням, що розташовані на базі
загальноосвітніх навчальних закладів району, відпочило 1556 осіб, що складає
36,0%.

Через  Управління  у  справах  молоді  та  спорту  Харківської  обласної
державної  адміністрації  за  кошти  обласного  бюджету  в  19  закладах
оздоровлення та відпочинку, що знаходяться на території Харківської області та
за її межами, оздоровилось 147 осіб. 

Решта  дітей  району  оздоровилась  в  дитячих  оздоровчих  закладах  за
рахунок підприємств, організацій, батьківських коштів.

За кошти районного бюджету оздоровлено в КП «Чугуївський районний
дитячий    оздоровчий    табір    «Орлятко»    -    37    дітей    на    загальну    суму
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147,63 тис. грн., в закладах відпочинку з денним перебуванням - 1556 осіб на
загальну  суму  260,0  тис.  грн.  На  поліпшення  матеріально-технічної  бази
КП  «Чугуївський районний дитячий оздоровчий табір  «Орлятко» виділено та
витрачено 52,0 тис. грн. на вентиляційну систему.

Питання відпочинку та оздоровлення дітей завжди було і є пріоритетним
напрямом діяльності районної державної адміністрації та районної ради.


