
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА I{ИївськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 

Про затвердження Програми РОЗВИТКУ ЧОJlовічого 
гандболу в м. БроваРIІ на 2007- 2011 РОКИ 

І "( 

Розглянувши проект Програми розвитку чоловічого гандболу в м. Бровари 
на 2007- 20] І РОКІІ, розроблеНІІЙ з метою РОЗВІІТКУ гандболу в м. Бровари та 
фінансової піДТРИМI\И гандбольного клубу "Будівельник - Бровар,," та 
керуючись ІІУНКТОМ 22 етапі 26 Заl(оНУ України ·'Про місцеве самоврядування в 
Україні", врахОВУЮЧИ рекомендації постійної депутатської комісії з гуманітарних 
питань, Броварська міська рада 

ВИJJJШИЛА: 

І. Затвердити Програму розвитку чоловічого гандболу в м. Бровари на 
2007- 201] роки Ідалі ПрограмаІ Ідодаток 1/. 

2. Фінансовому управлінню забезпечити фінансування даної Програми. 
3. Начальнику відділу фізичної КУЛЬ1)'ри і спорту здіЙСНІовати координацію 

діильності за виконанням Програми. 
4. Контроль за ВИІ(онаIlНЯМ даного рішення ПОI<JI3СТИ 110 комісію міської ради з 

гуманітарних питань та заступника міС~Щ"Е. голови Шестопал л.п. ,,-'. -=.~-
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ПОДАННЯ: 

HatlDJ1blfI.K відділу фіЗJttJНоі 
культури і спирту 
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Програма 

Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
РіwеllllЯІI Ilіської раДl1 . 
Від Jо/JNJд?ОW; ~. 
Не ~#з- ;;'- -"Г 

РО3ВІІТКУ ЧОJJовічого гандБОJJУ в 11. БроваРl1 
на 2007 - 2011РОКІІ 

м.БроваРII 

2007 рік 



І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕНЯ 
Гандбол дlшамічно вписався в Жllтrя нашого міста, стає скпадовою 

частиною культурного житrя сусп~ьства. 

ЗавДJlчyJОЧИ видовищній грі, яку демонструє команда майстрів 
" Буді~елЬНlіК ", в місті зростає інтерес серед населення а особливо серед 
МОЛОДІ до гандболу. Заповнені вщерть трибуни під час матчів за учасТlО 
комаНДІі "Будівельник ", яка стала улюбленою командою міста Бровари, 
пропагує зацікавленість у молоді до занять фіЗИЧНОIО культурою і спортом, 
здорового способу житrJl, СПРИJlЄ залученню Іонаків до спортивних секцій 
Д1fтячо-юнацької спортивної школи та Броварського вищого училища 
фізичної КУЛЬТУРИ. 

Разом з тим зважаlOЧИ на тривалий економічний спад 90-років у нашій 
державі знизилась фінансова підтримка ГК "Будівельник-Бровари", що 
призвело до знижеННJI матеріально - технічної бази, належного тренувально
ігрової практики. 

Недостатнім також залишаєrЬСJl фінансово-матеріальне забезпечення. 
ФінансуванНJI ДИТJlЧО-ЮНацьких спортивних шкіл ПРОВОДИТЬСJl не в повному 
оБСJlзі, а позабюджетні кошти залучаюТЬСJl недостатньо. Значна кількість 
спортивних об'єктів не відповідає сучасним вимогам 

Запровадити в загальноосвітніх школах проведенНJI занять з гандболу. 

Щорічно ПРОВОДИТИ фестиваль "стрімкий м'яч" зробити його наймасовішим 
змаганНJIм серед ШКОЛJlрів. 

Назріла потреба у будівництві у нашому місті Палацу з ігрових видів 

спорту. 

Звідси випливає гостра потреба у програмних підходах та пріоритетних 
напРJlМКах розвитку чоловічого гандболу. 

Програма повинна бyrи спрямована на подальшу активізацію підтримки 
цієї популярної гри з боку органів виконавчої влади та органів місцевого 

самОВРJlДУВання міста. 

П.МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Мета ПрограМIІ - створеНИJI необхідних соціально - економ!чних, 
спортивно - технічних, нормативно - правових, антикризових захОДІВ ДЛJI 

розвитку чоловічого гандболу в м. Бровари на 2007-2011 роки : 

ОСНОВНІІМІІ З8вдаННВМІІ програМIІ єї ••• .оо • 

_ посилення підтримки розвитку гандболу в МІСТІ ( 1НВеСТИЦІ~,оо подаТКОВІ ;а 
iнmi пільги передусім, для дитячо-юнацького та профеСIИНИХ клуБІВ, 

аматорських клубів); оо . 
.. впроваджеННJI здорового способу ЖИТІя в. повс~еннии по~ут жителш 
міста та забезпечеННJI зВЙВJ1Тості населеНИJI у В1ЛЬНИИ час; 
_ розширення і yдocKoHaneННJI бази гандболу, розвиток гандболу серед 

учнівської молоді; 
- створення федерації з гандболу; 



- будіВНIІЦТВО , реконструкція ї вдосконалення матеріально-технічної бази 
~я занять гандб~Лом. (спортивні маЙданчиь.,t, зали, спортивна форма, 
Інвентар, меТОДИЧНІ ПОСІбники та література); 

- подальше залучення усіх верств населенНJI до масової гри у гандбол та 
збільшення численності вболівальників на матчах ( з учаС'ПО. команди 
"Будівельник-Бровари"; 
- подальший розвиток дитячо-юнацького гандболу; 
- підвищення ефективності інформаційного забезпечеННJI і впровадження 
нових організаційних форм пропаганди гандболу. 

ІІІ. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 
Фінансування Програми забезпечується за рахунок коштів міського 

БJоджету та інших незаборонених чинним законодавством джерел 
фінансування. 

ІУ. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ зДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА ТАКИМИ 
НАПРЯМАМИ: 

У праВJlіння РОЗВ.ІТКУ гандБОJlУ; 
1. Забезпечити в установленому порядку подальшу співпрацю з Федерацією 
гандболу Украіни, щодо розвитку гандболу в нашому регіоні, 

використовуючи різноманітні форми взаємодії, в тому числі WЛJIXом 
укладення відповідних угод. 

Відділ фізичної культури і спорту, 
rк ,,Будівельник-Бровари". 

Постійно 

2. Створити федерацію гандболу м. Бровари 
Відділ фізичної культури і спорту, 
rк ,,Будівельник-Бровари". 

2007 рік 
З Забезпечити комплексний підхід до розвитку гандболу в м. Бровари із 

"У - " залученням фізкультурно-спортивного то~ариства кра1на , спортивного 
клубу "Гарт", вищих навчальних закладів, ДИТJIЧо-юнацьких спортивних 

шкіл. 
Управління освіти, 
відділ фізичної культури і спорту, 
rк "Будівельник - Бровари" 

Постійко. 

4 Вжити заходів щодо проведеКНJI паспортизації. спор~ких .споруд міста 
УправлlКВJI ОСВІТИ, 

відділ фізичної культури і спорту. 
2007-2008 роки 

Дитячо-ювацький гандБОJl 

5 С шuo в місті нових юнацьких ~больких команд, та • DpИJ1ТИ створе .. 
забезпечити їxmo участь У змаганнях РІЗНОГО РІВНЯ. 



4 

У правління освіти, 
відділ фіЗllЧНОЇ культури і спорту, 
rк "Будівельник-Бровари". 

2007 - 2011 роки 

6. Удосконалити систему проведення змагань серед, ДИТJlЧИХ та юнацьких 
команд. 

Управління освіти, 
відділ фізичної культури і спорту, 
rк "Б . УДІвельник-Бровари" • 

2007-201 І роки 
7 Забезпечити участь команд загальноосвітніх шкіл у змаганНJIX на призи 
клубу "Стрімкий м'яч". 

Управління освіти. 
2007-20 12роки 

8. Відкрити відділення гандболу у ДЮСШ Н! 2 та ДЮСШ "Металург". 
Відділ фізичної культури і спорту. 

2008 рік 
9. Покращити роботу відділень гандболу БВУФК та ДЮСШ, ЩОДО якісного 
набору та підготовки спортсменів для команд майстрів. 

УправлінНJI освіти, 
відділ фізичної культури і спорту, 
ГК " Будівельник - Бровари". 

2007 - 2011 роки 
10. Забезпечити введення посад штатних тренерів з гандболу в ДЮСШ. 

Управління освіти, 
відділ фізичної культури і спорту, 
ГК " Будівельник - Бровари". 

2008 рік 

11. Забезпечити участь ДИТJIЧО - юнацьких !1!Ндбольних команд міста в 
обласних, всеукраїнських та міжнародних змaraннJIX згідно календаря 
спортивно - масових заходів. 

Управління освіти, 
відділ фізичної культури і спорту, 
ГК " Будівельник - Бровари". 

Постійно 

l ' С . нню ПUТJIЧо-юнацьких гандбольних клубів в м. Бровари. -. прияти створе ,..._., .. 
УправлlНВJ1 ОСВІТИ, 

віДділ фізичної культури і спорту, 
rк " Будівельник - Бро~ари ". 

Постійно 

13 С . • авви" КJlac з гандболу в одній із загальноосвітніх 
. ~орити спеЦl~ОВ 

ІІІКіЛ м. Бровари. 



Управління освіТIf, 
відділ фіЗIІЧНОЇ культури і спорту. 

2008-2009роки. 
14. Проводити системний аналіз роботи серед відділень ДЮСШ за 
результатами якого, визначаТlі кращі команди та кращих тренерів. 

Управління освіти, 
відділ фізичної культури і спорту, 
rк "Будівельник - БроваРlf ". 

Щорічно 

АмаТОРСЬКІІіі гаllдБОJJ 
15. Сприяти створенню в установленому порядку аматорських гандбольних 
кпубів в нашому місті. 

Управління освіти, 
відділ фізичної культури і спорту, 
фізкультурно-спортивні товариства, 
ГК "Будівельник - Бровари". 

2007-2011роки. 

16. Надавати методичну та практичну допомогу в організації і проведенні 
аматорських змагань з гандболу в м.Бровари. 

Відділ фізичної культури і спорту, 
фізкультурно-спортивні товариства, 
ГК "Будівельник - Бровари". 

2007-2011 роки. 

ПрофесіііllПЙ гаllдБОJJ 
17. Створити необхідні матеріально - технічні та соціально - побутові 
умови, для подальшого професійного росту гравців ГК "Будівельник -
Бровари". 

Управління економіки, 
відділ фізичної культури і спорту, 
rк "Будівельник - Бровари". 

2007-2011 роки. 

18 3 б оманди ,Бvдівenьник - Бровари" в Всеукраїнських . а езпечити участь к , J' 

та міжнародних змагавиях· Відділ фізичної ку~ьтури і спор~, 
rк ''Будівельник - Бровари ". 

2007-2011 роки. 

ПляЖНИЙ гандБОJJ 
плижиоro ~боny як нового та 

19. Розробити план по впровадженвю 
перспективного виду спорту. Відділ фізичної культури і спорту, 



фізкультурно-спортивні товаРІІства 
rк "Б . ' УДІВельник - Бровари". 

2007-2011 роки. 

20. Надавати методичну та практичну допомоry в організації та проведенні 
змагань з пляжного гандболу. . . 

Відділ фізичної культури і спорту, 
фізкультурно-спортивні товариств&, 
rк "Будівельник ""7 Бровари". 

2007-2011роки. 

У. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
Реалізація міськоі комплексної Проrpами розвитку чоловічого 

гандболу в м. Бровари на 2007-2011 роки, буде сприяти подальшій 
популяризації гандболу серед населення міста Бровари. Створення міської 
федерації гандболу, аматорських і професійних гандбольних клубів. 
Підвищиться рівень команд, що беруть участь у різноманітних змаганнях та 
турнірах. 

Значно зросте підтримка органів виконавчої влади, щодо подальшого 

розвитку гандболу в нашому регіоні. 
Додатково залучити до занять гандболом 600 юнаків через відділення 

гандболу ДЮСШ, БВУФК. Створення дитячо - юнацької ліги з якої в 
команди майстрів буде надходити поповнення. 

VI. СУДДІВСТВО 
1. Забезпечити участь у обласних, всеукраїнських та міжнародних учбово
методичних семінарах з підготовки арбітрів та. ВИJIВЛ~ння молодих 
перспективних арбітрів, для обcлyroвув~ з~~ РІЗ~ого РІВНЯ .. 

ВІДДШ фlЗИЧНОІ культури І спорту, 

ІХ "Будівельник - Бровари" 
2007-2011 роки. 

2. Проводити аналіз роботи суддів з метою виявлення найкращих арбітрів, та 
- ""СІ' об"IТVГОВУВання змагань з гандболу обласного. 

рекомендувати ІХ,..,.- -"J" • 

Всеукраїнського та міжнародного РІВНЯ. . _ . . 
, Відділ фІЗИЧНОІ культури І спорту, 

ІХ ''Будівельник - Бровари" 
постійно 

vп. ШФОРМAЦJЙНE ЗАБЕЗПЕЧЕ~ ._ 

1 С . :JПQвати через засоби маСОВОІ Інформацll події 
. истематично ВИСВlт. . 

пов'язані з гандболом у м. Бровари. 
І Міські засоби масової інформації, 

відділ фізичної культури і спорту, 
гк ''Будівельник - Бровари" 

постійно 



2. Започаткувати випуск щорічного довідника - "Броварщина Гандбольна" 
ГК "Будівельник - Бровари" 

2008 рік. 

vш. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
І. Передбачити при формуванні річного бюджету м. Бровари кошти на 
виконання даної програми. 

Фінансове управління, 
управління економіки, 
відділ фізичної культури і спорту, 
ГК "Будівельник - Бровари" 

щоріЧIІО 
2. Проводити подальшу роботу щодо залучення позабюджетних коштів, Д1Ія 
підтримки розвитку гандболу в м.Бровари. 

Управління економіки, 
ГК "Будівельник-Бровари" 

2007-2011 роки. 
3. Провести реконструкцію спорткомплексу "Світлотехнік", та ремонт 
спортивних залів де проходять занятгя з гандболу. 

'. 
'. 

Секретар ради 

Відділ капітального будівництво, 
управління освіти, 
відділ фізичної культури і 
спорту, 

ГК "Будівельник - Бровари" 
2007-2011роки. 

пожко І.В. 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ФІЗИЧНОї КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 

07400. м. Бровар ... бульвар НезaJJеж.,ості, 2. т /факс (294) 5-24-10 

01. Ol. ()? N!! _i...-;..~_ 
118 Н!! __ _ Міському голові 

ч ти в порядок денний засідання сесії Броварської міської V· 

ради р гляд проектів рішень "Про затвердження Програми підтримки 

гандбольного клубу "Автомобіліст" та "Про затвердження Програми розвитку V - ._- -- - -.- --------------
чоловічого гандболу в м. Бровари 2007 - 2011 роки". 

Начальник відділу 
П.І. Лавер 
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