
Інформація про роботу
відділу культури, туризму,
молоді та спорту на зіданні

виконавчого комітету 26.12.2019 р.

ЗВІТ

У 2019 році робота відділу культури, туризму, молоді та спорту
виконавчого комітету Помічнянської міської ради була спрямована
відповідно до Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про
фізичну культуру і спорт” та інших законодавчих актів України”,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року
№ 1320-р “Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми
розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року ”, на підставі
обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на
період до 2021 року затвердженої рішенням обласної ради від 22 грудня 2017
року № 408, також   «Програми розвитку культури, туризму, молоді та спорту
2018-2021 роки» затверджена рішенням Помічнянської міської ради третьою
сесією восьмого скликання, рішення № 66 від 21 грудня 2017 року. Реалізація
державної політики галузі «Фізична культура та спорт» в Помічнянській ОТГ
здійснює: відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету
Помічнянської міської ради,  Помічнянський міський центр фізичного
здоров’я населення «Спорт для всіх», громадська організація БК «Орли», а
також громадське об’єднання ФК «Локомотив».

Регулярними заняттями фізичною культурою і спортом охоплено
близько 1200 осіб.

Протягом 2019 року відділом культури, туризму, молоді та спорту
разом з Помічнянським міським центром фізичного здоров’я населення
«Спорт для всіх» проведено близько 50 міських  спортивних змагань серед
школярів, молоді та спортсменів різної вікової категорії. Спортсмени
Помічнянської ОТГ взяли участь в 18-ти змаганнях обласної Спартакіади
серед команд ОТГ, районів та міст області : з волейболу, баскетболу,
баскетболу 3х3 різних вікових категорій, футболу, настільного тенісу, легкої
атлетики,  змаганнях «Козацькі розваги» , обласні спортивні ігри серед
сильніших спортсменів збірних команд районів та об’єднаних територіальних
громад Кіровоградської області які включали такі види : «тато, мама, я –
спортивна сім’я», «волейбол», «легкоатлетична естафета», «армспорт»,
«перетягування канату», «шахи», «шашки», «Гирьовий спорт»,  до змагань
було залучено близько 500 осіб.

 08.02.2019 року в м.Кропивницький відбулись змагання «Спортивна
зима». Юні спортсмени Помічнянської ОТГ вперше брали участь в подібних
змаганнях, але це не завадило вибороти призове ІІ-ге місце серед досвідчених
міських команд



17 лютого на базі ЦДПУ ім. Виниченка у Кропивницькому відбулись
змагання зі спортивного орієнтування «Бігай по коридорах». Турнір зібрав
близько сотні учасників, яких розділили на 15 груп за віком та статтю.
Вперше команда від Помічнянської ОТГ взяла участь в таких змаганнях і в
одній із груп Яценко Станіслав виборов золото, прийшовши першим до
фінішу.
З 14 по 17 березня 2019 року в с. Тарасівка Новгородківського району
відбувся Чемпіонат області зі спортивного туризму-пішохідний туризм в
закритих приміщеннях та зі спортивного орієнтування серед школярів та
гуртківців закладів позашкільної освіти.

23 квітня  у м. Кропивницькому відбувся перший етап обласних
сільських спортивних ігор серед сильніших спортсменів збірних команд
районів та об’єднаних територіальних громад Кіровоградської області.
Срібним призером однієї з дисциплін у гирьовому спорті став Ткаченко
Сергій з Помічнянської ОТГ.

Традиційно у першу суботу квітня на базі Добровеличківської ДЮСШ
проходив відкритий Кубок з настільного тенісу пам’яті М. Климчука, в якому
спортсмени Помічнянської ОТГ різних вікових категорій активно приймали
участь.

 6 квітня в Кропивницькому відбувся чемпіонат спортивних ігор з
гирьового спорту серед районів, міст та ОТГ. Чергову срібну перемогу
здобули Ткаченко Сергій та Ткаченко Віта, гідно відстоявши честь
Помічнянської ОТГ!

7-11 травня 2019 року збірна команда Помічнянської ОТГ вперше
прийняла участь в І виїзному етапі Чемпіонату області з краєзнавчого
пішохідного туризму.

20 травня 2019 року збірна команда Помічнянської ОТГ вперше
прийняла участь у відкритому чемпіонаті України з настільного тенісу серед
міні кадетів 2007 р. н. та молодших. В змаганнях прийняло участь близько 60
кращих тенісистів області. В запеклих іграх бронзову перемогу здобула
учениця ЗШ № 2  Шейко Агеліна.

25 травня в м. Кропивницький в приміщені ОСДЮШОД “Надія”
відбувся відкритий чемпіонат з важкої атлетики серед чоловіків та жінок.
Команда Помічнянської ОТГ здоба 3 золота, 2 срібла та 2 бронзи.

25 травня в с. Головківка, Кіровоградським ОЦФЗН «Спорт для всіх» за
підтримки обласної державної адміністрації, управління освіти, науки, молоді
та спорту ОДА проведено обласні змагання серед сільських, селищних голів і
старост, депутатів сільських і селищних рад. Команда Помічнянської ОТГ
здобула золото та бронзу.

22 червня вперше в Помічнянській ОТГ Кіровоградським обласним
центром фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” спільно з відділом
культури, туризму, молоді та спорту Помічнянської міської ради проведено
обласний силовий фестиваль “Козацькі розваги” де команда дужих чоловіків
Помчнянської ОТГ вибороза бронзу.



З 27 липня по 03 серпня в с. Осій Іршанського району Закарпатської
області відбувся ХІІІ Всеукраїнський зліт юних туристів-краєзнавців, де
вперше команда туристів Помічнянської ОТГ прийняла участь.

 13 вересня в м. Знам'янка відбулись обласні комплексні спортивні
змагання серед дітей та юнацтва "Олімпіада Кіровоградщини". 11
найсильніших юних спортсменів та спортсменок гідно представили честь
Помічнянської ОТГ та вибороли бронзу.

5 жовтня 2019 року в смт. Олександрівка відбулись обласні спортивні
ігри серед сильніших спортсменів збірних команд районів та ОТГ
Кіровоградської області. Помічнянська ОТГ була гідно представлена збірною
командою сильних, спритних, дужих, витривалих спортсменів, які вперше
посіли ІІІ-тє загальнокомандне місце в Кіровоградській області! Волейбол - ІІ
місце; Легка атлетика - ІІ місце;" Мама, тато, я - спортивна сім'я"- ІІ місце;
Армспорт - І місце; Перетягування канату- ІV місце.
збірна команд дівчат Помічнянської ОТГ прийняла участь в ІІІ розіграші
відкритого Кубку пам'яті Киреленка Ю.П. з баскетболу , який відбувся в
Лисогірській ЗШ 2 І- ІІІ ступенів Миколаївської області. В запеклій боротьбі
юні спортменки гідно відстояли честь Помічнянської ОТГ та здобули срібло.

25 жовтня в смт. Добровеличківка відбувся відкритий чемпіонат з
пауерліфтигу присвячений 75-й річниці визволення України від нацистських
загарбників. Команда сильних чоловіків Помічнянської ОТГ поповнила
скарбничку двома золотими, двома срібними та бронзовою медалями.

13 грудня в м. Кропивницький відбулись спортивні змагання
«Спортивне сузір’я», команда Помічнянської ОТГ здобула золото та бронзу.

Розвиток олімпійських видів спорту в ОТГ забезпечує Помічнянський
міський центр фізичного населення «Спорт для всіх», в якій культивуються
чотири види спорту: баскетбол, футбол, важка атлетика, спортивний туризм.

Для забезпечення сфери фізичної культури з бюджету ОТГ на 2019 рік
виділено кошти в сумі – 920 693 тис. грн.:

Щорічно формується річний календарний план фізкультурно
оздоровчих та спортивних заходів, які включають в себе близько 50 різних
змагань. Спортивні змагання та різні  події пов’язані з спортом ОТГ постійно
висвітлюються на сторінках місцевих засобів масової інформації та на сайті
Помічнянської міської ради, сторінки фейсбуку відділу культури, туризму,
молоді та спорту.

Начальник відділу культури,
туризму, молоді та спорту Яценко В.В


