
 

ІНФОРМАЦІЯ 

про хід виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту, 

формування здорового способу життя та національно-патріотичного виховання 

молоді на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням районної ради 

від 13.12.2016 року (із змінами) 

 

 З метою створення умов для залучення широких верст населення до 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних занять, популяризації здорового 

способу життя; максимальної реалізації фізичних здібностей обдарованої 

молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті; забезпечення реалізації 

державної молодіжної політики в Чугуївському районі шляхом створення 

системи всебічної підтримки молоді в придбанні умінь і навиків, розвитку 

здібностей і якостей, необхідних для подальшого особового і професійного 

розвитку, а також активної участі у суспільному житті рішенням районної  ради 

від 13.12.2016 року була ухвалена районна Програма розвитку фізичної 

культури та спорту,  формування здорового способу життя та національно-

патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки. 

 Відділом культури, молоді та спорту районної державної адміністрації 

разом з комунальним закладом «Дитячо-юнацька спортивна школа Чугуївської 

районної ради Харківської області» (далі – КЗ «ДЮСШ»), Комунальним 

підприємством – районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для 

всіх» Чугуївської районної ради Харківської області (далі – КП «Спорт для 

всіх») здійснюються заходи щодо реалізації на території району державної 

політики у сфері фізичної культури і спорту. 

 У районі працює дитячо-юнацька спортивна школа, яка охоплює в                     

11 відділеннях  768 вихованця (з боксу – 78 осіб, баскетболу – 56, волейболу – 

110, легкої атлетики – 72, футболу – 226, лижних гонок – 30, акробатичного рок-

н-ролу – 34, боротьби самбо – 84, гирьового спорту – 28, хортингу – 30, шахи – 

20). 

 Навчально-тренувальний процес проводять 25 тренерів, з них: 9 штатних 

та 16 сумісників.  Заняття проходять у спортивних залах, на спортивних 

майданчиках закладах загальної середньої освіти району та у орендованому 

спортивному залі комунального закладу «Чугуївський районний Будинок 

культури». Тренерська рада спортивної школи протягом всього навчального 

року веде цілеспрямовану роботу по вихованню та навчанню учнів.   

У зв’язку з встановленими карантинними заходами, спричиненими 

поширенням COVID-19, була скасована значна  частина загально районних 

спортивних заходів. Але по всім відділенням дитячо-юнацької спортивної 

школи  проводилися заходи: до Дня фізичної культури і спорту,  до  

Олімпійського уроку #BeActive» в рамках Європейського тижня спорту 

(вікторини: «Українські спортсмени, Чемпіони та призери Олімпійських  ігор», 

естафети, показові виступи вихованців відділень з видів спорту, «Майстер 

клас», двосторонні ігри з баскетбол, волейболу, футболу, стрітболу). 
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 Протягом першого кварталу 2020 року вихованці КЗ «ДЮСШ» взяли 

участь в: Міжнародному турнірі з боксу (країна Фінляндія) де Коваленко Павло 

у складі збірної команди України посів ІІ місце; Чемпіонаті України з боротьби 

самбо серед юніорів (одне – ІІІ місце), акробатичного рок-н-ролу серед пар 

(одне – І місце та два – ІІІ місця); першості України з самбо серед кадетів          

(одне – ІІІ місце); Чемпіонаті Харківській області з легкої атлетики 

(загальнокомандне VІІІ місце), з самбо серед кадетів (чотири – І місця та         

одне – ІІІ місце). 

Протягом 2019-2020 навчального року КЗ «ДЮСШ» підготувала:                 

7 чемпіонів та призерів України, 9 чемпіонів та призерів області, 5 кандидатів у 

майстри спорту України, та 220 вихованця І, ІІ, ІІІ розрядів. 

Відділ культури, молоді та спорту районної державної адміністрації тісно 

співпрацює з КП «Спорт для всіх». Відповідно до календарного плану 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на 2020 рік у районі проведені:  

змагання з волейболу (серед чоловіків) та серед ветеранів (40 років  і старше);  

шашок;  баскетболу (чоловіки); шахів; настільного тенісу та стрітболу; турнір  з 

міні-футболу серед силових структур на кубок голів районної державної 

адміністрації та районної ради, присвячений Дню миротворця України; турнір з 

футболу присвячений пам’яті О. Косолапова, майстра спорту СРСР, володаря 

Кубку СРСР, гравця Харківського «Металіста»; фізкультурно-оздоровчий захід з 

дворового футболу серед юнаків. присвячений Дню захисника України. 

 У Чугуївській районній державній адміністрації Харківської області 

відбулося урочисте нагородження найкращих фізкультурних працівників та 

громадських діячів спортивного руху до Дня фізичної культури та спорту 

України. 

Спортсмени-аматори, збірні команди району, брали участь в фінальних 

змаганнях  «Мамо, тато і Я – спортивна сім’я» за програмою обласної 

Спартакіади, де посіли І місце. 

 У районі розвиваються і неолімпійські види спорту. Юні  спортсмени  

беруть участь у: відкритих чемпіонатах району,  області, кубку області, України 

з  військово-спортивного багатоборства з ушу, айкідо та таеквон-до (І.Т.Ф.). 

З метою посилення впливу на розвиток футболу в районі діє федерація  

футболу. 

Протягом поточного року проведено: Кубок Чугуївського району  серед 

аматорських команд (взяли участь 12 команд, переможці СК Кам’яна Яруга), 

Кубок Чугуївського району серед ветеранів 35+ (взяли участь 8 команд, 

переможці «Зоря» смт Новопокровка), Чемпіонат Чугуївського району з міні-

футболу (10 команд, переможці  «Маршал» Чугуїв), першість Чугуївського 

району з футболу 2020 серед аматорських команд (12 команд, фінальна гра 

запланована на  листопад 2020 року). 

 На розвиток фізичної культури і спорту, проведення фізкультурно-

оздоровчих, спортивно-масових заходів та участь в обласних Спартакіадах з  

масових видів спорту, з місцевого бюджету у поточному році для: 
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КЗ «ДЮСШ» заплановано на поточний рік – 2 млн. 899 тис. грн, 

профінансовано станом на 01.11.2020 року – 2 млн. 013 тис. 311 грн. 

 КП «Спорт для всіх» заплановано на поточний рік – 278 тис. 484 грн, 

профінансовано станом на 01.11.2020 року – 204 тис. 029 грн. 

З метою виховання у молоді почуття національної гідності та патріотизму, 

формування свідомості, ідеалів свободи, демократії, поваги до територіальної 

цілісності України структурними підрозділами районної державної 

адміністрації (відділи; освіти; культури, молоді та спорту) проводяться заходи: 

До Дня Соборності України (виставка робіт вихованців Чугуївського районного 

Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді та Чугуївського 

районного Будинку дитячої творчості під гаслом «Україно, соборна держава, 

сонценосна колиска моя»). 

У бібліотеках-філіях комунального закладу «Чугуївська районна 

централізована бібліотечна система» організовано та проведено низку виховних 

заходів до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав 

(години пам’яті «Афганістан: подвиг, біль, пам’ять…», «Життя триває»).    

З нагоди 5-річчя створення 46 ОМБ «Донбас» у комунальному закладі 

«Чугуївський районний Будинок культури» проведено урочистий святковий 

захід. 

До Дня Європи в Україні організовано проведення онлайн-подорожі «Вікно 

в Європу». 

До Дня Незалежності України,  Дня пам’яті захисників України, які загинули 

в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України 

проведено онлайн-концерт. 

В режимі онлайн проведено анкетування серед молоді району за темою 

«Патріотизм у розумінні сучасної молоді». 

Усі заходи, що проводяться на території району, висвітлюються на 

офіційному вебсайті Чугуївської районної державної адміністрації Харківської 

області. 

  

 

 

Начальник відділу культури, 

молоді   та  спорту районної 

державної адміністрації                                Тетяна КУЛЕШОВА 

 

 

 
 


