
Сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації (м.Чугуїв, вул.Якіра,
буд.32, тел.2-55-85) 

Фізична культура і спорт

Одним із головних напрямів діяльності сектору у справах молоді та спорту
райдержадміністрації 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 та спортом,
розвитку дитячо-юнацького спорту.

Фінансування  заходів  у  сфері  фізичної  культури  і  спорту  у  2015  році
здійснювалась  в  рамках  виконання  районної  Програми  “Соціальна  підтримка
розвитку фізичної культури та спорту на 2012-2016 роки”, затвердженої рішенням
районної ради від 28.10.2011 року.

Станом  на  31.12.2015  року  всіма  видами  фізкультурно-оздоровчої  та
спортивної  роботи  охоплено  4319  осіб.  Для  створення  сприятливих  умов  для
занять  фізичною  культурою  і  спортом  в  районі  розташовано  162  спортивні
споруди.

Для гармонійного виховання, фізичного розвитку, змістовного відпочинку і
дозвілля дітей та молоді,  набуття навичок здорового способу життя,  підготовки
спортсменів  для  резервного  спорту  на  території  району  функціонує  Дитячо-
юнацька  спортивна  школа,  в  якій  займається  1010  вихованців.  Навчально-
тренувальний процес у  спортивній школі здійснюють  28 тренерів-викладачів, з
них 12 штатних.

У  своїй  структурі  спортивна  школа  має  6  відділень олімпійських  видів
спорту: легкої атлетики, баскетболу, футболу, волейболу, боксу, лижних гонок та
4 відділення неолімпійських видів  спорту:  самбо,  скелелазіння,  гирьовий спорт,
таеквандо  (ІТФ) (у  2015  році  відкрити  додатково   3  відділення  неолімпійських
видів спорту: скелелазіння, гирьовий спорт, таеквандо).

Працює  69  навчально–тренувальні  групи  (у  2015  році  на  2  навчально–
тренувальні групи більше ніж у 2014 році).

Протягом  2015  року  вихованці  Дитячо-юнацької  спортивної  школи   на
Всеукраїнських змаганнях (з боксу, таеквандо) посіли 2 чол. — І місця,  2 — ІІ
місця,  1 — ІІІ  місце;  на обласних змаганнях (боксу, волейболу, легкої атлетики,
боротьби самбо,  таеквандо, гирьового спорту): 24 – І місця, 23 – ІІ місця, 16 – ІІІ
місця.

Протягом навчального 2014-2015 років ДЮСШ підготувала 2 чемпіонів та
призерів України, 24 особи – області, 1 кандидата у майстри спорту України, 54
вихованця – юнацьких розрядів.

Роботу з населенням району проводить   комунальне підприємство-районний
центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”.

Згідно  з  календарним  планом  фізкультурно-оздоровчих  та  спортивних
заходів  у  районі проведені різні заходи за програмою районної Спартакіади з 10
видів  спорту  серед  колективів  фізичної  культури  організацій,  підприємств,
сільськогосподарських підприємств, установ, закладів, сільських та селищних рад,



спортивних  клубів;  VІІІ  районну  Спартакіаду  з  масових  видів  спорту  серед
державних  службовці;  галузеві  спартакіади  серед  медичних  та  педагогічних
працівників;  змагання  з  лижних  гонок  на  Кубок  голови  Чугуївської  районної
державної  адміністрації;  турнір  з  волейболу,  присвячений  пам’яті  воїна-
інтернаціоналіста В.Луговського; змагання з багатоборства “Богатир Чугуївщини”
та допризовної молоді, а також  понад 30 районних спортивно-масових  заходів
приурочених до професійних, державних календарних свят.

Збірні  команди району взяли участь у фінальних змаганнях за  програмою
обласної Спартакіади з 12 видів спорту (за підсумками 2014 року – V місце,  у 2015
році – ІV місце) та обласної Спартакіади з масових (5) видів спорту  (2014 році – І
місце,  у 2015 році – І місце):

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

військово-спортивного  багатоборства  “Рись”;  Громадська  Чугуївська  районна
організація “ІРІМІ”; Чугуївська районна спілка радіоаматорів “Радіохвиля”; Спілка
Харківської  обласної  організації  Всеукраїнської  громадської  організації
“Українська  федерація  спортивного  та  традиційного  ушу”,  а  також  спортивні
клуби: фізкультурно-оздоровчий клуб “Заря” (на території селища Новопокровка);
клуб шахів “Есхар” (смт Есхар).

Вихованці  Есхарівського  осередку  федерації  військово-спортивного
багатоборства гідно захищали честь району на Чемпіонаті світу і посіли: 17 чол. – І
місце, 11 – ІІ місце, 9 – ІІІ місце; на Чемпіонаті України вибороли: 11 – І місце, 5 –
ІІ місце, 8 – ІІІ; на обласних змаганнях в розділі “Бойове двоборство”: 22 – І місце,
12 – ІІ місце, 14 – ІІІ.

Юні  спортсмени  району  беруть  участь  і  захищають  честь  району  у
відкритих чемпіонатах області,  Чемпіонаті  України з кікбоксингу, кемпо-карате і
кобудо,  на міждународних радіо-змаганнях.

Футбольна команда “Старт” Чугуївського району брала участь у чемпіонаті
Харківської області з футболу сезону 2015 серед аматорських команд.

З  місцевого  бюджету  на  галузь  “Фізична  культура  і  спорт”  виділено  та
використано 1285,6 тис.грн, залучено 32 тис. позабюджетних коштів. 

Підтримка дітей та молоді

З  метою  створення  сприятливих  умов  для  забезпечення  відпочинку  та
оздоровлення  дітей,  збереження  та  підтримки  діяльності  дитячих  оздоровчих
закладів  на території  Чугуївського району за  період літньої  оздоровчої  кампанії
різними формами відпочинку  оздоровились  4262 особи,  що складає  98,18% від
загальної кількості дітей віком від 7 до 17 років (4341), у тому числі 3412 дітей
(100%), які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

На виконання районної Програми  “Організація оздоровлення та відпочинку
дітей”   до  закладів  оздоровлення  та  відпочинку   за  безкоштовними  путівками
направлено 132 дитини, які потребують особливої уваги та підтримки.

 З 2 по 19 червня поточного року  шістнадцять закладів відпочинку з денним
перебуванням,  що  розташовані  на  базі  загальноосвітніх  навчальних  закладів



району,     прийняли    на   відпочинок 1368 осіб,  КП “Чугуївський районний
дитячий оздоровчий  табір “Орлятко” за три табірні зміни оздоровив 432 дитини.

З  метою  національно-патріотичного  виховання,  популяризації  традицій
духовно-культурної  самобутності  українського  народу  в   таборі  “Орлятко”
проведені  заходи до дня Державності  України (лекції,  виставка плакатів),   акції
“Повертайтеся живими!”,  “Напиши листа солдатові”,  “Майстер-клас”, тренінг на
тему “Як ми вміємо спілкуватися” тощо.

На фінансування оздоровчої кампанії  було використано:
з  місцевого  бюджету  – 265тис.  650  грн.,  з  них  на  функціювання закладів

відпочинку з денним перебуванням – 168 тис. грн., 
на  придбання  путівок  для  30  дітей,  які  потребують  особливої  соціальної

уваги та підтримки в   “Орлятко” – 97тис. 650 грн.
Залучено понад 6 млн. грн.  позабюджетних коштів (придбання путівок до

дитячих  закладів  оздоровлення  за  рахунок  підприємств,  сільгосппідприємств,
організацій та відпочинок з батьками).


