
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РЛДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про затвердження ІlрОІ'рами розвитку чоловічого гандболу 

в м. Бровари на 2012 - 2016 роки 

Розглянувши проект Програми розвитку чоловічого гандболу в 

м. Бровари на 2012 - 2016 роки та керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних 

комісій 3 молодіжної політики та спорту, з питань соціально - економічного та 

культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін Броварська міська рада 

ВИ РІШИЛА: 

І. Інформацію про хід виконання Програми ро3витку чоловічого 

гандболу в м. Бровари на 2007- 20 !І роки від 22.02.2007 N2 243-17-05, взяти до 
відома (додаток І). 

2. Зняти з контролю Програму розвитку чоловічого гандбоJІу м. Бровари 
на 2007-2011 роки від 22.02.2007 N2 243-17-05 у зв'язку з закінченням терміну 
Гі дії. 

3. Затвердити lІрограму розвитку чоловічого гандболу в м. Бровари на 
2012-2016 роки (далі Програма), що додається. 

4. Фінансовому управлінню Броварської міської ради проводити 

фінансування заходів Програми в межах бюджетних призначень на фінансовий 
рік (додаток 2). 

5. Начальнику відділу фізичної культури і спорту здійснювати 

координацію діяльності по виконанню Програми. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Виноградову Л.М. 

Міський голова !.В. Сапожко 

м. Бровари 

від ___ _ 
N2 



Інформщія 

Додаток І 

до рішення Броварської міської 

ради 

ВІД-------- N~ ----

про виконання «Програми ртвитку чоловічого гандболу 

в м. !)ро вари на 2007- 2011 ро ют від 22.02.2007 N~ 243-17-05 

«Програма розвитку чоловічого гандболу в м. Бровари на 2007-2011 роки» 
була затверджена рішенням Броварської міської рал:и віл: 22.02.2007 N2 243-17-05. 

Реалізація програми здііістовалась :m такими ІІаnрямкСLNш: 
І. упраш1іння ртвитку гандболу; 

' дитячо- юнацький гандбол; 

3. аматорський гандбол; 
4. професійний гандбол; 
5. ПЛЯЖНІ1Й гандбОJІ. 

Реалізація міської комплексно·! Програми розвитку чоловічого гандболу в 

м. Бровари на 2007- 2011 роки, сприяла подальшій популяризації гандболу серед 
населення міста Бровари. Підвищився рівень команд, що брали участь у 

рі·зноманітних змаганнях та турнірах. 

В м. Бровари гандболом ·займаєп,ся 394 чоловіки. З них в л:итячо -
юнацьких спортивних школах - 295 чоловік, в Броварському вищому училищі 

фізичної культури- 64 чоловіки, в клубах -- 35. В дитячо- юнацькій СІІортивній 

школі управління освіти відкрито 2 спортивних класи на бюі ЗОШ N~ 9 та 
N2 І О. Працюють 17 тренерів, 'j них 9 штатних. За період ДІІ І Ірограми 

пію·отовлено І майстер сгюрту міжнародного класу, 25 майстрів спорту, 

52 кандидати у майстри спорту. До складу збірно'І команди України входять -
В. Бражник, Р. Покотшю, О. Петров, до молодіжного скла;Іу збірної команди 

України - В. Садовий, В. Роюпін, В. Турченко. Підготовлено два судді, які 

обслуговують змагання всеукраїнського рівня - ІЗ. Лазарев та М. Кутаков. 

В. Вакула є суддею європейської 1 анлбольно'І феJ{ерації. 
На базі м. Бровари l!іє обласна феl!еранія гандболу. Проводяться семінари з 

гющболу серед тренуваJІьно- викладацького складу та суддівського корпусу. 

Укладена угода між Броварським вищим училищем фізичної культури та 

Броварською міською радою, за якою кращі вихованці училища мають 

можливість виступати 1а команлу «БулівеJІьнию> м. Бровари. Спортивна база 

училища використовується для проведення ігор. 

Налагоджена тісна співпраця з укра'Івською федерацією гандболу. В 

м. Бровари щороку проводяться ря;1міжнаролних турнірів, це: 

турнір з гандболу пам'яті В. Багатікова; 

міжнародний юнацький турнір пам'яті Олега l3еликого; 

міжнаролний турнір з гандболу пам'яті Мельниченка. 

У цих змаганнях грають кращі гандбольні команди Укра'Іни, Білорусії, Росії, 

Молдови та інших країн. Броварчани, приймаючи участь в вищеназваних 

змаганнях, завжди є призерами та персмоЖІ\ЯМИ, у суперництві з різними 
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школами здобувають неоцінений досвід, який використовують у змаганнях 

різного рівня. 

Команда «Будівельник - Бровари» успішно виступала в чемпіонатах 

України та Європейських Кубках. 

2007 рік -ІІІ місце у чемніонаті України; 1/8 Кубку виклику ЄГФ; 
2008 рік -ІІІ місце у чемпіонаті України; 1116 Кубку виклику ЄГФ; 
2009 рік - ІІ місце у чемпіонаті України; 1/8 Кубку виклику СГФ; 
20 І О рік - ІІІ місце у чемпіонаті У країни; І /8 фіналу Кубку кубків ЄГФ; 
2011 рік - IV місце у чемпіонаті України. 
У 20110 році команда «Будівельник» виборола звання чемпіона України з 

пляжного гандболу. У 2011 році збірна командам. Бровари серед ветеранів стала 
чемпіоном України та виграла Кубок Закарпаття. 

На протязі 2007-2011 років юнацькі та дитячі збірні м. Бровари перемагали 
у всеукраїнських та обласних змаганнях: «Дитяча ліга», «Стрімкий м'яч», 

Спортивних іграх школярів України та Київської області, брали участь у 

чемпіонаті світу серед школярів де зайняли V місце. 
Програма виконана у повному обсязі. 

Начальник відділу Д.А. Рожков 



N• 
з/п 

І 

-

Додаток 2 
до рішення Броварської 

міської ради 
від __________ _ 
](, ____________ ___ 

Кошторис витрат иа фіиансуванни Програми розвитку чоловічого гандбо""~У в м. Бровари на 2012- 2016 роки. 

Програми 
Термін 

2012 2013 2014 2015 2016 
виконання 

2 3 4 5 6 7 8 

Всього із міського бюджету: 

тис. грн. 2012-2016 
роки 

• · Пр~~еде;f!Н!І сцор:rивно - масових f!!ІХодів иандболу .в м. Бровари, підгоТОвка та участь , . 
· .гандбо.ііьног9 клубу'''БудіІіельник'' ~:Бровар~' у всеуКраїнсJіких.та міжтіродних ЗмаганняJ\:, 

. І. ,, ' : •. Забезпечення' спортивнИм' обладнанням та інвенТарём. : • . 
ІlокаЗtІІІКІІ ННКОІІИІІІІІІ: 

тис. грн. 655,00 2000,00 3000,00 4000,00 5000,00 
кількість заходів, од. 58 58 58 58 58 
кількість учасників всього, чол. зо зо зо зо зо 

середня вартість послуги, грн. 11293.00 3448З,ОО 51724,00 68965,00 86207,00 

~ього (тис. гри.): 655,00 2000,00 3000,00 4000,00 5000,00 

Керуючий справами виконкому КВ. Кузнєцов 



Програма 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням Броварської 

міської ради 

від, ______ _ 

N2 ___ _ 

розвитку чоловічого гандболу в м. Бровари 

на 2012-2016 роки 

м. Бровари 

2011 рік 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕНЯ 

Гандбол динамічно вписався в життя нашого мІста, стає складовою 
частиною культурнОІ-о життя суспільства. 

Завдячуючи видовищюи грі, яку демонструє команда майстрів 

«Будівельник», в місті зростає інтерес серед населення а особливо серед 

молоді до гандболу. Заповнені вщерть трибуни під час матчів за участю 

команди «Будівельнию>, яка стала улюбленою командою міста Бровари, 

пропагує зацікавленість у молоді до занять фізичною культурою і спортом, 

:щорового способу життя, снрияє залученню юнаків до спортивних секцій 

дитячо - юнацької снортивної школи та Броварського вищого училища 

фізичної культури. 

Разом з тим зважаючи на тривалий економічний спад у нашій державі 

знизилась фінансова підтримка ГК «Будівельник- Бровари», що призвело до 

зниження матеріально - технічної бази, належного тренувально-ігрової 

практики. 

Недостатнім також залишається фінансово - матеріальне забезпечення. 

Фінансування дитячо - юню(ьких спортивних шкіл проводиться не в повному 
обсязі, а позабюджетні кошти залучаються недостатньо. Значна кількість 

спортивних об'єктів не відповідає сучасним вимогам 

Необхідно запровадити в загальноосвітніх школах проведення занять з 

гандболу. Щорічно вроводити фестиваль «стрімкий м'яч» зробити його 
наймасовішим змаганням серед школярів. 

Назріла потреба у буліннишві у нашому місті Палацу з ігрових видів 
спорту. 

Звідси випливає гостра потреба у програмних підходах та пріоритетних 

напрямках розвитку чоловічого гандболу. 

Пр01рама повинна бути спрямована на подальшу активізацію підтримки 

цієї популярної гри з боку органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування міста. 

11. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАІІНЯ ПРОГРАМИ 

Мета Програми - створення необхідних соціально - економічних, 

спортивно - технічних, нормативно - правових, антикризових заходів для 

розвитку чоловічого гандболу в м. Бровари на 2012-2016 роки: 

Основними завданнями програми є: 

посилення підтримки розвитку гандболу в місті (інвестиції, податкові та 

інші пільги передусім, для дитячо - юнацького та професійних клубів, 

аматорських клубів); 

- впровадження здорового способу життя в повсякденний побут жителів 

міста та забезпечення зайнятості населення у вільний час; 

- розширення і удосконалення бази гандболу, розвиток гандболу серед 

учнівської молоді; 

- створення федерації з гандболу; 
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Від~(іл фізичної культури і сгюрту 

2016 рік 
9. І Іокращити роботу відділень гандболу БВУФК та ДК)СШ, щодо якісного 

набору та підготовки СІюртсменів для команд майстрів 

Управління освіти, 

відділ фізичної культури і спорту, 

ІХ «Будівельник- Бровари» 

2012-2016 роки 
l О. Забе-зпечити введення посад щтатних тренерів з гандболу в ДЮСШ 

Управління освіти, ФСТ «Україна», 

вілліл фіозичної культури і спорту, 

ГК «Будівельник- Бровари» 

201брік 

11. Забезпечити участь дитячо - юнацьких ган)(болг,них команд міста в 

обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях згілно календаря 

снортивно - масових заходів. 
Управління освіти, 

відділ фі-зичної культури і спорту, 

ІХ «Будівельник- Бровари» 

Постійно 

12. Сприяти створенню дитячо- юнацьких r·андбольних клубів в м. Бровари 

Управління освіти, 

відділ фізичної культури і спорту, 

ГК <<Будівельник- Бровари» 

Постійно 

14. Проводити системний аналіз роботи сере!~ вію(ілень ДІОСШ :за 

результатами якоr·о, ви-значати кращі команди та кращих тренерів 

Аматорсм<:ий гандбол: 

Управління освіти, 

відділ фізичної культури і спорту, 

ГК «Будівельник- Бровари» 

Щорічно 

І 5. Сприяти створенню в установленому норядку аматорських гандбольних 

клубів в нашому місті 

У11равління освіти, 

відділ фізичної культури і снорту, 

фізкультурно-спортивні товариства, 

ГК «Будівельник- Бровари» 

2012-2016 роки 
16. Надавати методичну та практичну допомогу в організації і проведенні 

аматорських змагань з гандболу в м. Бровари 

Відділ фізичної культури і сrюрту, 

фізкультурно-спортивні товариства, 

ГК «БудівеJrьник- Броварю> 

2012-2016 роки 
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Професійний гаІІJtбол: 

17. Створити необхідні матеріально- технічні та соніа.JІьно- побутові умови, 

для подалмного професійного росту гравців ГК «ьудівельник- Бровари» 

У правління економіки, 

відділ фізичної культури і спорту, 

ГК «Будівельник- nровари» 

2012-2016 роки 
18. Забезнечити участь команди «Будівельник - І::іровари» в Всеукраїнських 

та міжнародних ·шаганнях 

Пляжний гандбол: 

Відділ фі·шчної культури і спорту, 

ГК «Будівельник- Бровари» 

2012-2016 роки 

19. Розробити план 110 впровадженню пляжного гандболу як новоІ'О та 

перспективного виду снорту 

Відділ фізичної культури і спорту, 

фі·3культурно-снортивні товариства, 

ГК «Булівельник- Бровари» 

2012-2016 роки 
20. І І адавати методичну та практичну допомогу в організації та проведенні 

змагань з пляжного гандболу 

Віюtіл фізичної культури і спорту, 

фізкультурно-спортивні товариства, 

ГК «Будівельник- Бровари» 

2012-2016 роки 

lV. СУДLПВСТВО 

1. Забезпечити участь у обласних, всеукраїнських та міжнародних у•Ібово
методичних семінарах з підготовки арбітрів та виявлення молодих 

перспективних арбітрів, для обслу1·овування змагань різного рівня. 

Відділ фізичної культури і спорту, 

ГК «Будівельник- Бровари» 

2012-2016 роки 
2. Проводити ана.;Ііз роботи суддів з метою виявлення найкращих арбітрів, та 
рекомендувати їх для обслуговування змагань з гандболу обласного, 

всеукраїнського, та міжнародного рівня 

BiJ,Jtiл фі·шчної культури і сворту, 

ГК «Будівельник- Броварю> 

Постійно 
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V. ІНФОРМАЦІЙНІ<: ЗАБЕЗПЕЧF:ННЯ 

1. Систематично висвітлювати через ·шсоби масової інформації події 

пов'язані з гандболом ум. Бровари 

Міські засоби масової інформації, 

відділ фізичної культури і снорту, 

ГК «Будівельник- Бровари» 

постійно 
2. Започаткувати випуск щорічного доніюшка- «Броварщина гандбольна» 

l'K «Будівельник- Бровари» 

2013 рік 

VI. МАТЕРІАЛЬНО-ТF:ХНІЧНЕ ТА ФІНАНСОВІ<: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

І. Передбачити при формуванні річного бюджету м. Бровари кошти на 

виконання даної програми 

Фінансове управління, 

унравління економіки, 

відділ фізичної культури і спорту, 

ГК «Будівельник - Бровари» 
щорічно 

2. Проводити подальшу роботу щодо залучення птабюджетних коштів, для 
підтримки розвитку гандболу в м. Бровари 

Управління економіки, 

ГК «Булівельник - Бровари» 
2012-2016 роки 

3. Провести реконструкпію спорткомнJІексу «Світлотехнік», та ремонт 

спортивних залів де проходять заня·пя з гандболу 

ВідділКаІІітального будівництва, 

управління освіти, 

відділ фізичної культури і спорту, 

ГК «Будівельник- Бровари» 

2012 - 20 16 роки 

VIJ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
Реалізація міської комплексної Програми розвитку чоловічого гандболу в 

м. Бровари на 2012 - 2016 роки, буде сприяти подальшій популяризації 
гандболу серед населення міста Бровари. Створення міської федерації 

1·андболу, аматорських і професійних гандбольних клубів. Підвищиться 

рівень команд, що беруть участь у різноманітних змаганнях та турнірах. 
Значно зросте підтримка органів виконавчої влади, щодо по;(альІІюго 

розвитку гандболу в нанюму регіоні. 
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Додатково залучити ло занять І·ющболом 600 юнаків через відділення 
гандбоJІу ДІОСШ, БІЗУФК. Створення дитячо - юнацької ліги з якої в 

команди майстрів буде надходити nоповнення. 

Міський голова І .В. Сшюжко 



з 

- будівництво, реконструкція ї вдосконалення матеріально - технічної бази 

для занять гандболом (спортивні майданчики, зали, спортивна форма, 

інвентар, методичні посібники та література); 

- подальше залучення усіх верств населення до масової гри у гандбол та 

збільшення численності вболівальників на матчах (за участю команди 

«Будівельник-Бровари»; 

- подальший розвиток дитячо - юнацького гандболу; 
- підвищення ефективності інформаційного забезпечення впровадження 

нових організаційних форм пропаганди гандболу. 

ІІІ. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 
ЗА ТАКИМИ НАПРЯМАМИ 

Управління розвитку гандболу: 

1. Забезпечити в установленому порядку подальшу співпрацю з Федерацією 
гандболу України, щодо розвитку гандболу в нашому регіоні, 

використовуючи різноманітні форми взаємодії, в тому числі шляхом 

укладення відповідних угод 

Відділ фізичної культури і спорту, 

ГК «Будівельник- Бровари» 

Постійно 

2. Створити федерацію гандболу м. Бровари 
Відділ фізичної культури і спорту, 

ГК «Будівельник- Бровари» 

2012 рік 
4. Вжити заходів щодо проведення паспортизації спортивних споруд міста 

Управління освіти, 

Дитячо - юнацький гандбол: 

відділ фізичної культури і спорту 

2012-2016 роки 

5. Сприяти створенню в місті нових юнацьких гандбольних команд, та 
забезпечити їхню участь у змаганнях різного рівня 

Управління освіти, 

відділ фізичної культури і спорту, 

ГК «Будівельник - Бровари» 
2012-2016 роки 

7. Забезпечити участь команд загальноосвітніх шкіл у змаганнях на призи 
клубу «Стрімкий м'яч» 

Управління освіти 

2012-2016 роки 
8. Відкрити відділення гандболу у ДЮСШ відділу фізичної культури і спорту 
та ДЮСШ «Металург» 
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Відділ фізичної культури і спорту 

2016 рік 
9. Покращити роботу відділень r·андболу БВУФК та ДЮСШ, щодо якісного 
набору та підготовки спортсменів для команд майстрів 

Управління освіти, 

відділ фізичної культури і спорту, 

ГК «Будівельник- Бровари» 

2012-2016 роки 
1 О. Забезпечити введення посад штатних тренерів з гандболу в ДЮСШ 

Управління освіти, ФСТ «Україна», 

відділ фізичної культури і спорту, 

ГК «Будівельник- Бровари» 

2016 рік 
11. Забезпечити участь дитячо - юнацьких гандбольних команд міста в 

обласних, всеукраїнських та мІжнародних змаганнях згідно календаря 

спортивно - масових заходів. 
Управління освіти, 

відділ фізичної культури і спорту, 

ГК «Будівельник- Бровари» 

Постійно 
12. Сприяти створенню дитячо- ЮІШІ!І>Ких гандбольних клубів в м. Бровари 

Управління освіти, 

відділ фізичної культури і спорту, 

ГК «Будівельник- Бровари» 

Постійно 

14. Проводити системний анашз роботи серед відділень ДІОСШ за 

результатами якого, визначати кращі команди та кращих тренерів 

Аматорський гандбол: 

Управління освіти, 

відділ фізичної культури і спорту, 

ГК «Будівельник- Броварю> 

Щорічно 

15. Сприяти створенню в установленому порядку аматорських гандбольних 
клубів в нашому місті 

Управління освіти, 

відділ фізичної культури і спорту, 
фізкультурно-спортивні товариства, 

ГК «Будівельник- Броварю> 

2012-2016 роки 
16. Надавати методичну та практичну допомогу в організаЦІІ і проведенні 

аматорських змагань з гандболу в м. Бровари 

Відділ фізичної культури і спорту, 

фізкультурно-спортивні товариства, 

І ·к «Будівельник - Броварю> 
2012-2016 роки 
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Професійний гандбол: 

17. Створити необхідні матеріально- технічні та соціально- побутові умови, 

для подальшого професійного росту гравпів ГК «Будівельник- Бровари» 

Управління економіки, 

відділ фізичної культури і спорту, 

ГК «Будівельник- Бровари» 

2012- 2016 роки 
18. Забезпечити участь команди «Будівельник - Бровари» в Всеукраїнських 

та міжнародних змаганнях 

ПJІЯЖІІий гандбол: 

Відділ фізичної культури і спорту, 

ГК «Будівельник- Бровари» 

2012-2016 роки 

І 9. Розробити план 110 впровадженню пляжного гандболу як нового та 

перснективного виду сгюрту 

Відділ фізичної культури і спорту, 

фізкультурно-спортивні товариства, 

ГК «Будівельник- Бровари» 

2012-2016 роки 
20. Надавати методичну та практичну допомогу в організації та проведенні 
змагань з пляжного гандболу 

Відділ фізичної культури і спорту, 

фізкультурно-спортивні товариства, 

ГК «Будівельник- Бровари» 

2012- 2016 роки 

lV. СУДДІВСТВО 

І. Забезпечити участь у обласних, всеукраїнських та міжнародних учбово

методичних семінарах з підготовки арбітрів та виявлення молодих 

перспективних арбітрів, для обслуговування змагань різного рівня. 

Відділ фізичної культури і спорту, 

ГК «Будівельник- Бровари» 

2012-2016 роки 
2. Проводити аналіз роботи суддів з метою виявлення найкращих арбітрів, та 
рекомендувати їх для обслуговування змагань з гандболу обласного, 

всеукраїнського, та міжнародного рівня 

Відділ фізичної культури і спорту, 

І 'К «Будівельник- Бровари» 

Постійно 
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V. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

І. Систематично висвітлювати через засоби масової інформації події 

пов'язані з гандболом ум. Бровари 

Міські засоби масової інформації, 

відділ фізичної культури і спорту, 

ГК «Будівельник- Бровари» 

постійно 

2. Започаткувати винуск щорічного дові;tника- «Броварщина гандбольна» 
І"К «Будівельник- Бровари» 

2013 рік 

VI. МАТЕРІАJІЬНО-ТЕХНІЧІІЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

І. І Іередбачити нри формуванні річного бюджету м. Бровари кошти на 

виконання даної про1·рами 

Фінансове управління, 

управління економіки, 

ві;t;(іл фізичної культури і спорту, 

І"К «І:>удівельник- Бровари» 

щорічно 

2. Іlроводити нодальшу роботу щодо залучення позабюджетних коштів, для 
піжгримки розвитку гандболу в м. Бровари 

Управління економіки, 

І"К «Будівельник- Бровари» 

2012-2016 роки 
3. Провести реконструкцію спорткомплексу «Світлотехнік», та ремонт 

спортивних залів Jtc проходять "Заняття з гандболу 
Ві;щіл капітального будівництва, 

управління освіти, 

відділ фізичної культури і спорту, 

І 'К «Будівельник- Бровари» 

2012-2016 роки 

УЦ. ОЧІКУВАШ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Реалізація міської комнлексної І Ірограми розвитку чоловічого гандболу в 

м. Бровари на 2012 - 2016 роки, буде сприяти подальшій популяризації 
гющболу сере;( населення міста Бровари. Створення міської федерації 

гандболу, аматорських і професійних гандбольних клубів. Підвищиться 

рівень команл, що беруп, участь у різноманітних змаганнях та турнірах. 

Значно зросте ніюримка ор1·анів виконавчої влади, щодо подальшого 

розвитку гандболу в нашому ре1·іоні. 
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Додатково залучити до занять гандболом 600 юнаків через відділення 
гандболу ДЮСШ, БВУФК. Створення дитячо - юнацької ліги з якої в 

команди майстрів буде надходити поповнення. 

Міський голова /.В. Сапожко 
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