від "27" жовтня 2017 року

№ 315-р

КОНТРОЛЬ

м. Знам’янка

Про роботу районної комплексної
дитячо-юнацької спортивної школи
в частині розвитку здібностей учнів
в обраному виді спорту, організації
гармонійного їх виховання та
фізичного розвитку, підготовки
спортивного резерву
На виконання Закону України "Про фізичну культуру і спорт", завдань
районної цільової соціальної Програми розвитку фізичної культури та спорту
на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Знам'янської районної ради від
23 грудня 2016 року № 195, у районній комплексній дитячо-юнацькій
спортивній школі проводиться певна робота щодо покращення стану розвитку
фізичної культури і спорту серед учнівської молоді району, за наслідками якої в
2016-2017 навчальному році досягнуто певних успіхів у реалізації пріоритетних
напрямків розвитку в цій галузі.
Знам'янська районна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа
(далі – ДЮСШ) була створена розпорядженням голови районної державної
адміністрації від 29 жовтня 2010 року № 545-р. З 01 січня 2011 року ДЮСШ
функціонує як самостійна юридична особа.
ДЮСШ – школа без категорії, не має власної спортивної бази, навчальнотренувальні заняття проводяться на спортивних базах загальноосвітніх шкіл
району.
У 2016-2017 навчальному році у ДЮСШ викладали 13 тренерів
(4 штатних тренери, з них працювали: 1 тренер – 1,5 ставки, 2 тренера – 0,75
ставки, 1 тренер – 0,5 ставки та 9 сумісників, з них працювали: 6 тренерів –
0,5 ставки, 3 тренера – 0,25 ставки) та займався 251 вихованець, що становить
більше 10% від загальної кількості учнівської молоді району.
Відділення ДЮСШ з п'яти видів спорту функціонують у восьми
населених пунктах району, а саме:
футбол: у с. Богданівка – 2 тренері-викладачі, 2 групи, 40 вихованців; с.
Дмитрівка – 1 тренер-викладач, 1 група, 18 вихованців; с. Цибулеве – 1 тренервикладач, 1 група, 18 вихованців;
волейбол: у с. Богданівка – 1 тренер-викладач, 2 групи, 29 вихованців;
с. Пантазіївка – 1 тренер-викладач, 1 група, 18 вихованців; с. Дмитрівка –
1 тренер-викладач, 1 група 13 вихованців; с. Диківка – 1 тренер-викладач,
1 група 15 вихованців;
легка атлетика: у с. Трепівка – 1 тренер-викладач, 2 групи, 22 вихованці;
с. Володимирівка – 1 тренер-викладач, 1 група, 15 вихованців;
с. Дмитрівка – 1 тренер-викладач, 1 група 15 вихованців;
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теніс настільний: у с. Цибулеве – 1
тренер-викладач,
1
група,
14 вихованців; с. Дмитрівка – 1 тренер-викладач, 1 група 11 вихованців;
велоспорт: у с. Мошорине – 1 тренер-викладач, 3 групи (з них 1 група
спеціалізованої підготовки), 23 вихованці.
ДЮСШ працює за планом, затвердженим педагогічним колективом та
дирекцією. Основними напрямками роботи є залучення дітей та підлітків
району до активних занять спортом та підвищення майстерності юних
спортсменів.
За звітний період у спортивній школі підготовлено 2 кандидати у
майстри спорту України, 4 першорозрядники та більше 80 спортсменів масових
розрядів. У найкращій за результатами групі спеціалізованої підготовки з
велоспорту займаються 1 майстер спорту України та 3 кандидати у майстри
спорту України.
До Центру олімпійської підготовки, що знаходиться у м. Біла Церква,
передано на навчання одного спортсмена.
Протягом 2016-2017 навчального року вихованці ДЮСШ брали участь у
Спартакіаді ДЮСШ, де змагалися у футболі, волейболі, легкій атлетиці,
настільному тенісі. Спортсмени району – активні учасники усіх районних
змагань, які проводить відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, а
також постійно виборюють призові місця на обласній Спартакіаді "Хто ти,
майбутній олімпієць?" серед сільських спортивних шкіл.
Вихованці ДЮСШ протягом 2016-2017 навчального року вибороли
70 призових місць на обласних змаганнях, з них – 26 перших.
Вихованці відділення ДЮСШ з велоспорту 87 разів ставали призерами
Чемпіонатів України та Всеукраїнських змагань, з них – 39 раз були першими.
До складу збірних команд України входять три вихованці ДЮСШ, а
саме: Максим Мамчик та Софія Шевченко (велоспорт), Катерина Анісимова
(легка атлетика).
За підсумками обласного огляду-конкурсу на кращу постановку
навчально-тренувальної та спортивної роботи серед сільських ДЮСШ наша
школа займає друге місце та сьоме у загальному заліку серед усіх (41) шкіл
області.
На утримання ДЮСШ у 2017 році виділено 719,8 тис. грн., в т.ч.
5,0 тис. грн. на участь у спортивних змаганнях. Більше 300,0 тис. грн. було
залучено завдяки допомозі тренерів, батьків та спонсорів для участі у
різноманітних змаганнях. Основними спонсорами з них є генеральний
директор ТОВ "РОС АГРО" Моцний Р.В., виконавчий директор ТОВ "РОС
АГРО", Гетьманець П.В., підприємці Єльник В.С., Головатенко А.С.,
Вакулик Р.О., Конишев О.М., Богданівский, Цибулівський, Дмитрівський,
Трепівський сільські голови (Іващук А.О., Таранець Л.М., Стиркуль Н.Є.,
Долинко Ю.О.).
Діяльність ДЮСШ постійно висвітлюється на веб-сайті школи та на
сторінках районної газети "Сільське життя".
В організації роботи ДЮСШ залишаються проблемними питання:
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відсутність відділень ДЮСШ у селах Казарня, Петрове, Іванківці,
Макариха та Суботці;
два штатні тренери ДЮСШ працюють на 0,75 ставки;
недостатність коштів на придбання інвентарю на проведення та участь у
спортивних змаганнях;
відсутність автотранспорту для супроводу велосипедистів під час
навчально-тренувальних занять та змагань.
На виконання Закону України "Про фізичну культуру і спорт", завдань та
заходів районної цільової соціальної Програми розвитку фізичної культури та
спорту на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Знам'янської районної ради
від 23 грудня 2016 року № 195:
1. Директору Знам'янської районної комплексної дитячо-юнацької
спортивної школи Костовському С.І. забезпечити вжиття заходів щодо:
1) розширення мережі відділень районної комплексної дитячо-юнацької
спортивної школи у селах Іванківці та Суботці спільно із відповідними
виконавчими комітетами сільських рад району;
2) залучення учнівської молоді Петрівської, Казарнянської та
Макариської сільських рад до навчально-тренувальних занять на спортивних
базах загальноосвітніх навчальних закладів прилеглих населених пунктів;
3) створення умов для масового залучення дітей до занять спортом,
охопивши до 12% учнівської молоді району;
4) постійного підвищення рівня майстерності вихованців районної
комплексної дитячо-юнацької спортивної школи та покращення підготовки
спортсменів вищих спортивних розрядів.
2. Власникам спортивних споруд, що знаходяться на території району,
надавати у безкоштовне користування спортивну базу для навчальнотренувальних занять та змагань вихованців районної комплексної дитячоюнацької спортивної школи.
3. Головному лікарю центральній районній лікарні Муравському І.Б.
забезпечити можливість проходження щорічного медичного огляду вихованців
районної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи та надання
медичного супроводу під час спортивних змагань.
4. Рекомендувати Знам'янському відділу поліції ГУНПУ в
Кіровоградській області забезпечити дотримання громадського порядку під час
проведення спортивних змагань.
5. Директору Знам'янської районної комплексної дитячо-юнацької
спортивної школи Костовському С.І., рекомендувати редактору районної газети
"Сільське життя" Матко К.О. забезпечити широке висвітлення на сторінках
часопису діяльності районної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи.
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6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Грінчак О.А.

Голова районної
державної адміністрації

О.ЛУКАШОВ

