УКРАЇНА
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
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Про виконання заходів міської Програми
розвитку дитячого аматорського (дворового)
спорту в місті Покровську на 2017-2021 роки

З метою забезпечення умов для зміцнення здоров`я мешканців міста, популяризації
здорового способу життя і сприяння ефективної реалізації державної політики у сфері
фізичної культури і спорту в місті Покровську, на виконання рішення міської ради від
23.11.2016 № 7/24-17 «Про міську Програму розвитку дитячого аматорського (дворового)
спорту в місті Покровську на 2017-2021 роки», керуючись статтями Закону України від
24.12.1993 № 3808-XII «Про фізичну культуру і спорт», статтями 32, 59, 73 Закону України
від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами),
виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Інформацію начальника управління сім’ї, молоді та спорту Щербинки В.О. «Про
виконання заходів міської Програми розвитку дитячого аматорського (дворового) спорту в
місті Покровську на 2017-2021 роки» прийняти до відома.
2. Винести на розгляд міської ради питання щодо зняття з контролю рішення міської
ради від 23.11.2016 № 7/24-17 «Про міську Програму розвитку дитячого аматорського
(дворового) спорту в місті Покровську на 2017-2021 роки», як виконане.

Міський голова

Руслан ТРЕБУШКІН

Інформація
Управління сім'ї, молоді та спорту
До рішення виконкому Покровської міської ради «Про виконання заходів міської Програми
розвитку дитячого аматорського (дворового) спорту в місті Покровську на 2017-2021 роки»
за 2021 рік.
23 листопада 2016 року на черговій сесії міської ради прийняте рішення «Про міську
Програму розвитку дитячого аматорського (дворового) спорту в місті Покровську на 20172021 роки». Завдяки виділеним коштам з міського бюджету успішно реалізуються всі заходи
програми. Програма передбачала наступні заходи:
- ремонт спортивних майданчиків в усіх дворах міста;
- у листопаді у Покровській ОТГ введено в експлуатацію 5 тренувальних майданчиків,
збудований у рамках програми Президента «Здорова України»;
- у 2021 році у парку «Ювілейний» запрацював соціальний проект «Активні парки –
локації здорової України», у жовтні було відкрито ще 3 локації «Активні парки – локації
здорової України»: сквер «Южний», сквер «Андрющенко», парк Динасового заводу. Кожні
вихідні проводиться низка спортивно – масових заходів. У заходах залучено 2640 учасників,
ці заходи висвітлюються у засобах масової інформації, на телебаченні та соціальних
мережах;
- проведення спортивно - масових заходів серед підлітків, дорослого населення та осіб
з інвалідністю. У 2021 році було проведено 41 спортивно-масовий захід з футболу, мініфутболу, футзалу, пляжного та паркового волейболу, баскетболу, легкої атлетики, шахів,
шашок, армрестлінгу, боксу, карате, гирьового спорту, спортивних танців, дзюдо,
мотоциклетного спорту, кікбоксингу, фітнесу, тенісу настільного серед дітей, дорослого
населення та осіб з інвалідністю, з кількістю учасників 3213 осіб;
- у травні ветерани Покровської ОТГ прийняли участь у IV обласному турнірі з
волейболу пам'яті А. Коломійця серед ветеранів 45+, 65+ та паркового волейболу за
правилами паркового волейболу;
- з січня по березень 2021 року проводився відкритий зимовий Чемпіонат міста
Покровська з футзалу серед промислових підприємств, організацій різних форм власності та
навчальних закладів сезону 2020 – 2021 року, в якому прийняли участь 26 команд з
Донецької та Дніпропетровської областей з загальною кількістю 400 учасників. В літку на
базі ЗОШ № 9 міста Покровська був проведений Кубок міста Покровська з футболу 8 х 8, в
якому прийняли участь 12 команд з Донецької та Дніпропетровської областей з загальною
кількістю 200 учасників. В листопаді розпочався відкритий зимовий Чемпіонат міста
Покровська з футзалу серед промислових підприємств, організацій різних форм власності та
навчальних закладів сезону 2021 – 2022 року, в якому приймають участь 20 команд з
Донецької та Дніпропетровської областей з загальною кількістю 360 учасників;
- діти учасників АТО, ООС забезпечені оздоровчими та відпочинковими
послугами на спортивних базах дитячо-юнацької спортивної школи м. Покровська,
Покровського міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та
спортивного комплексу «Металург», с/з кікбоксингу. Це безкоштовні заняття у спортивних
секціях та участь у міських спортивно – масових заходах. Діти учасників АТО, ООС задіяні у
літніх громадських оплачуваних роботах. Команди силових структур приймають участь у
відкритому зимовому Чемпіонаті міста Покровська з футзалу серед промислових
підприємств, організацій різних форм власності та навчальних закладів сезону 2021 – 2022
року;
- закінчено капітальний ремонт ПМЦФЗН «Спорт для всіх», який надав можливість
для відкриття нових відділень з видів спорту та більш якісного тренувального процесу,
заохочення до занять фізичною культурою та спортом ще більшої кількості населення
Покровської ОТГ;
- відбулось відкриття спортивно – молодіжного центру «Факел» на базі ПМЦФЗН
«Спорт для всіх»;
- придбання спортивного обладнання та інвентарю. Придбаний спортивний
інвентар: сендбег 5-10-15-20 кг, мати для тренувань, шафи для одежі, стенди, лави спортивні,
крісло – груші, фліпчарти, дошка комбінована, татамі – мати, стенди інформаційні, таблички
інформаційні, щити с ПВХ, шведські стінки, лава регульована мобільна, лава «Скотта», лава

для жиму горизонтальна, лава для жиму під кутом в гору, станок комбінований, стійка під
гантелі, стійка під диски, мішки боксерські, груші боксерські, грифи W - подібні, грифи
штанги «Олімпійські», тяга нижня, ручки для тяги, диски обгумовані, манжети для тяги,
ручка канатна, диски бамперні, гантелі професійні, татамі для спортивних залів, силові
полупрофесійні вуличні тренажери, блок для м'язів спини комбінований, блочна рамка,
машина «Сміта», жим ногами, стійка з набором гантелей хром – пластик 0,5 – 10 кг, також
були встановлені системи відео - спостереження та пожежної безпеки на базі СМЦ «Факел»;
- в період карантину тренери-викладачі проводили онлайн-тренування, а також,
продовжувалась в онлайн-режимі міська програма «Здорова мама - здорова дитина»,
проводились обласні та міські різноманітні онлайн – змагання та відео-конкурси;
- в місті Покровську був проведений обласний фізкультурно-оздоровчий захід
«Індивідуальний забіг: біжу за воїнів АТО», в якому прийняли участь 60 спортсменів міста
Покровська.
Завдяки належному фінансуванню в місті Покровську успішно реалізується «Міська
програма розвитку футболу у місті Покровську на 2017-2021 роки».
Були проведені: відкритий зимовий Чемпіонат міста Покровська з футзалу серед
команд промислових підприємств, організацій різних форм власності та навчальних закладів
сезону 2020-2021 років, кубок Єднання з футзалу з нагоди відзначення Героїв Небесної
Сотні, кубок м. Покровська з футболу 8х8 на призи ПМЦФЗН «Спорт для всіх» серед команд
промислових підприємств, організацій різних форм власності та учбових закладів, відкритий
Чемпіонат м. Покровська з футболу серед команд промислових підприємств, організацій
різних форм власності, юніорів ДЮСШ та клубів 2021 року, відкритий Кубок міста
Покровська з міні-футболу серед ветеранів 40+, відкритий Кубок м. Покровська з футболу
серед команд промислових підприємств, організацій різних форм власності, дворовий
футбол між батьками і дітьми, з кількістю учасників 1080 осіб;
ФОК м. Покровська наразі капітально відпемонтовано, враховуючи особливі
потреби спортсменів, щоб бути доступними у використанні.
Особи з інвалідністю мають вільний доступ до занять фізичною культурою та
спортом у спортивно-оздоровчих комунальних закладах Покровська, надаючи безоплатні
спортивно-оздоровчі послуги.
Проблеми розвитку фізичної культури і спорту в місті Покровську проявляються у:
- негативному впливі низької рухової активності на здоров’я населення, особливо
дітей, підлітків та молоді;
- застарілих матеріально-технічних базах спортивних споруд;
- низькому рівні забезпеченості спортивним інвентарем та обладнанням вже
існуючих спортивних баз, учбових закладів та установ;
- відсутність економічної зацікавленості суб’єктів господарської діяльності у
сприянні реалізації заходів щодо зниження професійної захворюваності та зміцнення
здоров’я працівників;
- недостатньому залученню коштів інших джерел для потреб сфери.
Проблемні питання стосуються відсутності у населення мотивації до здорового
способу життя, низької якості і незадовільності послуг, неефективності системи управління,
недосконалості нормативно-правового і кадрового забезпечення.
За підсумками соціологічного дослідження, заняття спортом як хобі є лідером у
рейтингу переваг щодо засобів проведення вільного часу серед молоді. У зв’язку з цим,
постає актуальне питання створення відповідних умов для надання різноманітних і
доступних послуг, а також активного сімейного дозвілля.
Ці проблеми потребують вирішення при концентрації зусиль та ресурсів, високому
рівні міжвідомчої співпраці, тому необхідним є залучення фінансових ресурсів державного і
місцевих бюджетів, вітчизняних та іноземних інвесторів, чіткої координації діяльності
центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Начальник управління

Віталій ЩЕРБИНКА

