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Про стан розвитку фізичної культури 
і спорту в м. Бровари за 2007 рік 
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На виконання п. 3.3.1 Постанови колегії управлінНJI з питань фізичної 
культури і спорту Київської обласної державної адміністрації Н!! 2 від 26 березня 
2008р., керуючись ст. 26 п. 11, ст. 54 п. 2 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" та враховуючи рекомендації постійної комісії з 
гуманітарних питань, Броварська міська рада 

.. '. ... 
ВИ-РІШИЛА: 

1. Інформацію про стан розвитку фізичної культури і спорту в м. Бровари 
за 2007 рік взяти до відома. (на додатку) 

2. Управліmпo освіти активізувати роботу з BBeдeННJI 3 уроку з фізичного 
виховання у всіх навчальних закладах міста та залучеНВJI до фізкультурно -
оздоровчих вправ учнів, віднесених за станом здоров'я до спеціальних 

медичних груп. 

3. Відділу фізичної культури і спорту до 01.04.2009 р. створити 
фізкультурно - спортивний центр "Спорт ДJIJI всіх". 

4. Фінансовому управліншо при формуванні бюджету на 2009 рік 
передбачити кошти ДЛJI cтвopeНВJI фізкультурно - спортивного центру 

"Спорт ДЛJI всіх". . 
5. Контроль за виконaRНJIМ цього РШІеНВJI покласти на заступника 

міського голови Шестопал Л. ~ \t Ра,/, 
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ПОДАННЯ:" 

" 

начальник відділу фізичної культури 
і спорту 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

П.І.Лавер 

л.п. Шестопал 

начальник фінансового управління ~~~~~Jt:M. Зеленська 
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Інформація 
про стан розвитку фізичної культури і спорту 

в м. Бровари за 2007 рік. 

о Ф~зи;на кy~ьтypa .. і спорт є складовою частиною виховного процесу дітей 
та о ПІДЛl:КlВ УЧНІ~СЬКО~ та студентської молоді. Відіграє важливу роль у 
ЗМІЦН~ННІ здоров я, П1двищення фізичних і функціональних можливостей 

органІЗМУ людини, забезпеченні здорового дозвілля, збереження 1ривалості 
активного житrя дорослого населення. 

Протягом 2007 року відділ фізичної культури і спорту Броварської міської 
ради разом з управліннями, відділами міської ради, спортивними організаціями 
та установами м. Бровари основні зусилля спрямовували на виконання 
"Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Бровари на 2007-
2011 рр.", "Програми розвитку чоловічого гандболу в м. Бровари на 2007 -
2011 рр." інших нормативно - правових документів цен1ральних органів 
виконавчої влади у галузі фізичної культури і спорту. 

В результаті проведеної роботи вдалось забезпечити діяльність всіх 
складових фізкультурного руху в м. Бровари, досягнути якісних показників та 

поліпШИТИ стан справ у галузі. 
За підсумками обласного огляду - конкурсу на кращу організацію 

фізкультурно - оздоровчої та спортивно - масової роботи серед районів та міст 
обласного значення Київської області у 2007 році м. Бровари посіло перше 
місце. ці показники вдалося досягти вперше за всю історію розвитку фізичної 
культури і спорту в м. Бровари. Всіма видами фізкультурно - оздоровчої роботи 
в Броварах охоплено 11753 чоловік. Відділом фізичної культури і спорту 
проведено 126 спортивно - масових заходів за участю жителів та гостей міста. 
Найбільш відомі це: Міжнародний юнацький турнір з вільної боротьби 
"Дружба" присвячений видатним українським борцям, МіжнароЩІИЙ юнацький 
турнір з гандболу пам'яті В. Багатікова, турнір з художньої гімнастики 
"Різдвяна зірочка", Всеукраїнський турнір з боксу пам'яті І. Корольова та ряд 

інших. 
Усвідомлюючи, що здоров'я JПOД~ ф~рмується З ~OMeHТY ії наро~ення 

значна увага приділяється розвитку фlЗИЧНОl ку.лЬТУРИ І спорту в ДОШКІЛЬНИХ 
закладах. В 17 дошкільних закладах, що фУНКЦІОНУЮ~Ь lІ!'оводяться ЗaнJm'я ~ 
фізичної культури, які відвідують 3481 дитина. ДОШЮЛЬНl ~aIOI~ облади~1 
спортивними кімнатами, у кожному дитсадочку є спортивнии маиданчик. В усІХ 
дошкільних ЗаІОІадах проводиться ~ep~aвHe тестування з фізичної 
підготовленості населення. Рішенням сесІЯ ВІД 28 грудня 2006 року введено 15 
ставок інструкторів з фізичноГО в~овання. . : 

Велика увага У місті прИДІЛЯ~ься ШК1Л~НИМ закладам. На ПРОТЯЗІ року 

пр О,nТИЯНl' ігри шкоЛЯРІВ З 11 ВИДІВ спорту, в яких беруть участь 
оводяться СП У.- • • 

П 1500 
,,"vtB та дівчат МІста. Можна ВІдзначити спортивно - масову 

онад ЮНQA& • ...С 5 Н . 2 о 
роботу в спеціалізованій шКОЛІ 0112 • аявНІСТЬ спортивних залІВ, 
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тpeH~epH~ГO залу, . спортивно - гімнастичного майданчика та 
самОВІдданІСТЬ викладаЧІВ дозволяє втілювати нові форми навчання. 

о Поряд з позитивом виникає занепокоєння введення третього уроку 
ФІЗКУЛЬТУРИ ~ закладах освіти. Урок введено тільки В початкових класах. З 
шкомрами ВІднесеними за станом здоров 'я до спецгрупи практично не 
проводяться заняття, це приводить до того, що стан їх здоров'я не 

покращуєrься, хоча засобами фізичної культури можна вилікувати багато 
захвОРIОВань, особливо на початковій стадії. 

Тр~~ційно ~pOBeдeHa Універсіада серед вищих навчальних закладів міста 
та пр~фес~иного ЛІцею. Змагання з 1 О видів спорту викликають захоплення у 
МОЛОДІ M~CTa. Напружена боротьба триває до останнього виду змагань. 
ПереМОЖЦІ нагороджуються дипломами, медалями, кубками та цінними 
подарунками. Завжди бореться за звання найспортивнішого ВУЗу Економіко -
технологічний університет, який має прекрасну спортивну базу: спортивний зал 
36 х 18 м, тренажерний зал, зал для художньої гімнастики. Створено кафедру 
фізичного виховання, на якій працюють досвідчені викладачі. 

Щорічно проводиться Державне тестування фізичної підготовленості 
дітей та молоді, в якому беруть участь біля 15000 чоловік. 

Укладена угода про співпрацю та розроблений спільний план спортивно -
масових заходів відділу фізичної культури і спорту та міською радою 
фізкультурно - спортивного товариства "Україна". У структурі міської ради 
спортивного товариства "Україна" 17 колективів фізичної культури 
промислових підприємств та установ. В них працюють два штатних інструктори 
фізкультури та 8 тренерів на громадських засадах. До занять фізичною 
культурою та спортом регулярно залучається біля 1700 працівників. Щорічно 
відділ фізичної культури і спорту разом з міським фізкультурно спортивним 
товариством "Україна" проводить Спартакіаду "Здоров'я" з дев'яти видів 
спорту, на старти якої виходять понад тисячу працівників виробничих 
колективів міста. Прикладом праці У сучасних умовах служить спорткомплекс 
"Металург", JIКИЙ без допомоги казенного заводу ПОРОІІІКової металургії 
підтримує споруду у задовільному стані. на протязі року тут проводяться міські 
спортивні заходи, надаються фізкультурно - оздоровчі послуги населенню 
міста. 

на протязі багатьох років В м. Бровари працюють фізкультурно -
оздоровчі клуби "Крок", "Елад~", ~o. яких покр~ть свій фізичний та 
емоційний стан багато ветеранІВ ВІИНИ та працІ. Але все-таки центром 
оздоровлеННJI жителів м. Бровари є плавальний ~асейн "K~aвa". О~~БЛИво в 
зимовий час в ігровому залі, тренажерно~ залІ, в велиюи та малlИ ваннах 

покращують своє здоров'я більше 300.:0~OBIK кожного д~o ." " 
Відділом проводяться традИЦІИШ легкоатлетичнІ проБІГИ Фукуока, 

"Каторга", "Осінній лист", "ПроЛі~О~", "~льце .пам'ЯТі", С'Різ~~яні ~тарти"о ~a 
ці змaraННJI приїжджають любитеЛІ БІГУ рІЗНИХ ВІКОВИХ категор1И з усІХ куточюв 
У .. 
КРatНИ. о.. б· . О. Н 

Велика увага в місті приділяється СПБО~~IИ ро ОТІ серед б1НВал1ДІВ. а 

б . _жuuого манежу, плавальних асеишв, шахового му у працюють 
831 легкоаТЛ~.а.А ~&~ •• • •• • 

секції з плавання, шахів, шашок, леГКОІ .~тлевтики, настшьного lТое5Н1СУ, МІІ!І-

футб . ват'дів різних нозолоГ1И. сього охоплено ЧОЛОВІК, 
олу серед ІН 
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працюють 6 тренеРІВ - виклад . В·· . .. .... аЧІВ. lДДШ фІЗИЧНОІ культури і спорту 
ПОСТІИНО надає кошти для уча . ... . .. СТІ спортсмеНІВ - ІнвалІДІВ в обласних та 
ВсеукраІНСЬКИХ змаганнях регу . . . .. ' лярно проводяться МІСЬКІ спортивно - масові 
заходи ce~eд lнвалl~IВ. Акопян Аліна стала чотириразовою чемпіонкою світу, 
Василь .:lliщиНСЬКИИ - учасник Паралімпійських Ігор в Греції, переможець 
Все~аIИСЬКИХ змагань, Іван Пишняк - призер міжнародних змагань чемпіон 
УкраІНИ. ' 

В MiCT~ функціонує центр патріотичного виховання, в секціях якого 
регуJUlР~О заи~аються 370 чоловік з атлетизму, шейпінгу, кунг-фу, туризму. 

Під ПОСТІЙН~Ю увагою перебуває кадрова робота. Місто володіє потужним 
I(aдpOB~M ПОТ~НЦlалом. Працює 108 тренерів-викладачів, з них 15 Заслужених 
тренеРІВ УкраІНИ, 26 мають вищу категорію. 

Зна~на увага приділяється питанню пропаганди і агітації фізичної 
культури І спорту. Через засоби масової інформації висвіТЛIОЮТЬСЯ всі спортивні 
здобутки міста. Календар спортивно - масових заходів доводиться до всіх 
колективів та організацій міста. За допомогою засобів масової інформації, афіш 
населення отримує інформацію про спортивно - масові заходи, які проводиться 
в місті. 

В місті працюють Київська обласна школа вищої спортивної майстерності 
Ne 2 з легкої атлетики, Броварське вище училище фізичної культури, ДІОСШ 
відділу освіти, ДЮСШ відділу фізичної культури і спорту, обласного 
спортивного товариства "Україна", дитячий футбольний клуб "mфтовик", 
ДИТЯЧИЙ спортивний клуб кіокушинкай карате "Тайфу" . 
. За 2007 рік в м. Бровари підготовлено 12 майстрів спорту, 80 кандидатів у 
майстри спорту, 94 першорозрJIДНИКЇВ, 709 спортсменів масових розрядів. 

До збірної команди України входить 20 чоловік, кандидатами збірної 
є 10 чоловік, до резерву збірної команди Украіни зараховано 19 чоловік. Кращі 
представники м. Бровари будуть виступати на Олімпійських Іграх в Пекіні. 
Олімпійські ліцензії отримали плавці: Олег Лісогор, Сергій Бреус, Денис 
Сизоненко, Андрій Олійник; легкоатлети: Людмила Б~онська, Віктор Ястребов, 
Віктор Кузнєцов, Юрій Крімаренко, Олек~анд~ Kop~. . 

Відродилася гандбольна команда 'БУДІВельник, па ? ... станНlМИ роками 
переживала не кращі часи. цк спортивна дружина оновила СВІИ скпад, отримала 

генерального спонсора в .особі "ВАТ ПДБП - 2". KOM~дa ''Будівельник'' 
завоювала бронзові медалІ, непог~о виcтyпиnа ! Європеи~~ких КY~Kax. ~ 
цьому році веде боротьбу за найви~ на:ороди чеМП10Н~ТУ УкраІНИ, КРаЩі гравЦІ 
"Будівельника" є кандидатами до збlРН?1 команди УКРаІНИ. . . 

В м. Бровари велика увага ПРИДІЛЯється СПОРТИВ~ спорудам. В МІСТІ Є 
три футбольні поля, дві ~i бази, 25 спортивних маиданчИКІВ, 4 плавальних 
басейни 19 спортивних залІВ. 

У' 2007 році розпочато будівництво трьох сучасних спортивШ?' 
маид'" анчиків із синтетичним покритrям, продовжується peKoHcТPYКЦ1Jl 

""Лі ""Схід" плавальних басейнів "Купава , дер , . 

Начальник відділу ЛаверП.І. 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ФІЗИЧНОї КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 
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Прошу Вас включити в порядок денний засідання сесії Броварської міської 

ради розгляд проекту рішення про стан розвитку фізичної культури і спорту 

в м. Бровари за 2007 рік. 

Начальник відділу Лавер П.І. 

". 
. ~ .. _-. 
Бропа~с"киR М8 

І 8хщtііі1і' ,i~~ ~ 
t .. !2L" lW еl р. 


	0083
	0084
	0085
	0086
	0087
	0088

