
З досвіду
вдосконалення послуги

«Спорт»
Галицинівської

територіальної громади



Створена 05.01.2017 року рішення № 4
адміністративний центр село Галицинове

До складу громади 
входять 6 населених пунктів 

село Галицинове
село Лимани

село Прибузьке
село Українка
село Лупареве

селище Степова Долина
населення станом на 01.02.2021 рік 9080 особи 

загальна площа громади 31134,92 га

Загальна інформація про Галицинівську громаду











Робоча група з покращення надання послуги «Спорт» 
у Галицинівській громаді 









•Чи задоволені ви наданням спортивних послуг у вашій громаді?
Дуже задоволений-39 (10%)

Частково задоволений-139 (35%)

Скоріше незадоволений-107 (27%)

Дуже незадоволений-71 (18%)

Не знаю/ не можу сказати-44 (11%)

•Які спортивні об’єкти доступні у вашій громаді (позначити)?

Тренажерні зали-52 (52%)

Спортивні майданчики-152 (38%)

Стадіон-313 (78%)

Інші-23 (6%)

Не знаю-40 (10%)

Відмовляюся відповідати-13 (3%)

•Яким видом спорту бажали б займатися ви чи ваша родина?
Баскетбол-88 (22%)

Волейбол-106 (27%)

Футбол-145 (36%)

Легка атлетика-78 (20%)

Плавання-179 (45%)

Інші (вкажіть)-84 (21%)

Не можу відповісти/важко відповісти-27 (7%)

•Чи ви або ваша сім’я маєте можливість відвідувати любительські заняття спортом, брати участь у спортивних
змаганнях у вашій громаді?

Так-113 (28%)

Ні-147 (37%)

Не можу/важко сказати-131 (33%)

Відмовляюся відповідати-9 (2%)

Результати опитування



НОРМАТИВНО ПРАВОВА БАЗА 
 Закон «Про фізичну культуру і спорт»

 Закон «Про місцеве самоврядування в Україні»

 Накази міністерства молоді та спорту

 Рішення сесії та виконавчого комітету Галицинівської сільської ради

 Програма розвитку фізичної культури та спорту в Галицинівській об’єднаній територіальній 
громаді на 2019-2023 роки

 Навчальні програми з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів з 
фізичної культури

 Закон про освіту 

 Закон про загальну середню освіту

 Закон про дошкільну освіту

 Постанова Кабінету Міністрів України про «Порядок організації інклюзивного навчання у 
загальноосвітніх навчальних закладах»

 Розпорядження Кабінету Міністрів України про «Про Національну стратегію  реформування 
системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 – 2026 роки та план заходів з 
реалізації її І етапу»

 Положення про загальноосвітні заклади

 Накази міністерства освіти і науку

 План покращення надання послуги спорту в Галицинівській ОТГ на період 2019 р.- 2023 р.



Відділ освіти, культури, молоді та спорту:

- 1 спеціаліст І категорії  Відділу ОКМС 
- 6 вчителів з фізичної культури  в ЗЗСО
- 1 спортивний інструктор ЗДО

Громадська організація «Вітовська місцева організація ВФСТ «КОЛОС»:
- 1 голова громадської організації  ВФСТ «КОЛОС» 

- 5 фахівців зі спорту

Структурні підрозділи по наданню послуги «спорт» у 
Галицинівській ТГ: 



Основні завдання спортивного напрямку ТГ:     
• удосконалення та впровадження ефективних форм залучення різних груп населення до
регулярних занять фізичною культурою і спортом;

• залучення дітей, підлітків і молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом до
25-35 відсотків від загальної кількості учнівської молоді; підвищення якості роботи дитячо-

юнацького спорту, системи відбору обдарованих осіб до резервного спорту;

• створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної
підготовки;

• створення умов для заняття спортом дітям та дорослим різних груп інвалідності на основі
інклюзивних кімнат та інклюзивного центру;

• збереження існуючої мережі об'єктів і закладів фізичної культури і спорту, ефективне їх
використання та будівництво сучасних спортивних споруд;

• покращення стану матеріально-технічної бази зі спортивно - масової роботи;

• фізкультурно-оздоровча діяльність серед ветеранів;

• висвітлення роботи кращих колективів фізичної культури, проведення різноманітних
спортивних змагань в засобах масової інформації: радіо-, телебачення, газетах.



Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота: 
Учні Галицинівської громади займаються всіма видами фізкультурно-

оздоровчої роботи – 369 (41%)

•67 
учнів

•18 
учнів

•874 
учні

•3 учні

Спеціальна
медична

група
3 години
на тиждень

Підготовча
група

Звільнені
ЛКК

звільненні від занять 
з фізичної культури 
комісією ЛКК

підготовча та 
спеціальна 
медична група

3 години на тиждень 

відвідують заняття фізичної культури 884 учня, з них:



№
з/п

Назва закладу загальної
середньої освіти

Кількість учнів в 
ЗЗСО

Назва гуртків, 
секцій, які 

працюють в ЗЗСО

Прізвище, ім’я, по 
батькові керівника 

гуртка 

Кількість учнів 
займаються в 

гуртках, секціях 

у% до 
загальної 

кількості учнів 
у закладі 

освіти  

1. Галицинівський ЗЗСО І-ІІІ ст. 266

Школа безпеки Самойлов П.П. 15

58%Настільний теніс Самойлов П.П. 15

Гандбол Мерзлий С.М. 30

Футбол Сигловий І.В. 30

Чирліденг Гусак О.О. 17

«Сокіл-Джура» Борозенець М.М. 15

Вільна боротьба Спільний В.М. 32

Всього учнів, які займаються в спортивних та військово-патріотичних гуртках: 154

2. Лиманівський ЗЗСО І-ІІІ ст. 216

«Сокіл-Джура» Безпалий М.А. 20

32%Спортивний туризм Безпалий М.А. 35

«Сокіл-Джура» Васильєв О.П. 14

Всього учнів, які займаються в спортивних та військово-патріотичних гуртках: 69

3.

Лупарівський  ЗЗСО І-ІІІ ст. 122

Школа безпеки Мезінов О.А. 31

49%
«Сокіл-Джура» Воробель Д.С. 14

Спортивний туризм Шинкарук А.В. 15

Всього учнів, які займаються в спортивних та військово-патріотичних гуртках: 60

4 Прибузький ЗЗСО І-ІІІ ст. 147

Школа безпеки Половий В.М. 40

38%Волейбол Павленко С.О. 16

Всього учнів, які займаються в спортивних та військово-патріотичних гуртках: 56

5 Українківський ЗЗСО І-ІІІ ст. 141 Школа безпеки Караченцев О.Б. 30 21%

Всього учнів, які займаються в спортивних та військово-патріотичних гуртках: 30

Всього: 892 16 14 369 41%

Фахівці, які ведуть спортивно-масову та гурткову роботу
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Види фізкультурно-оздоровчої роботи



На території громади функціонує 1 клуб - гандбольний клуб «Таврія», 4 футбольні та 3 
волейбольні команди в яких займаються особи віком від 16 до 35 років. 

Популярними та набувають розвитку серед шкільного віку, молоді та старшого населення такі 
види спорту як футбол, волейбол, баскетбол, настільний теніс та спортивний туризм. 



Загальна спортивна інфраструктура  Галицинівської ТГ:

 18 спортивних майданчиків 4 - з них з міні-футболу зі 
(штучним покриттям);                      

 8   футбольних полів;
 5   спортивних залів;  
 1   приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять;
 2   приміщення з тренажерним обладнанням;
 5  гімнастичних майданчиків з тренажерним 

обладнанням;
 1  легкоатлетичне ядро;
 3   стрілецькі тири не менше 25 метрів;
 8  майданчиків для заняття «workout» з тренажерним 

обладнанням.



Футбольне поле  с. Прибузьке

Футбольне поле  
с. Галицинове



Матеріальна-технічна база в галузі спорту 
Галицинівської територіальної громади

(заклади загальної середньої освіти)

 12 спортивних майданчиків (3 із них з міні-футболу зі 
штучним покриттям);                                         

 3  футбольних поля;
 5 спортивних залів;  
 1  приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять;
 1  приміщення з тренажерним обладнанням;
 5  гімнастичних майданчиків з тренажерним 

обладнанням;
 1  легкоатлетичне ядро;
 3 стрілецькі тири;
 5 майданчиків для заняття «workout» з тренажерним 

обладнанням.





Реалізовано проєкт по будівництву 8 WORKOUT майданчиків з тренажерним 
обладнанням на суму  (856 тис.грн) в с. Галицинове, с. Лимани, с. Лупареве, с. 

Прибузьке, с. Українка, с-щі Степова Долина.



Встановлено трибуни для глядачів на 376 місць на суму (780 тис.грн). 



Придбано спортивне обладнання для лікувальної фізкультурної кімнати Інклюзивного 
ресурсного центру Галицинівської громади.



Модернізовано приміщення будинку культури Галицинівської сільської ради під 
тренажерний зал та фітнес клуб. Придбали обладнання для жіночого фітнесу і 

аеробіки для 5 сіл громади на суму 289 тис. 340 грн.



Створено сучасний шаховий клуб на базі Галицинівської ЗОШ І-ІІІ ст. 



Завершено будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним
покриттям у Лиманівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. (сума витрат на будування становить 1,5 

млн. грн. (на умовах співфінансування з  Мінрегіонрозвитку 50% на 50%).



Завершено будівництво спортивних майданчиків для міні-футболу зі штучним 
покриттям у Прибузькій та Українківській ЗОШ І-ІІІ ступенів. Сума витрат на будування 

становить 3 млн. грн., на умовах співфінансування з  обласного бюджету  50% на 
50%.



Створено сучасні кабінети для вчителів предмета «Захист України» та придбано 5 
інтерактивних лазерних тирів на суму 466 тис. 405 грн. 



В період 2017-2020 роки для покращення проведення уроків фізичної культури та 
позакласних заходів для п’яти шкіл громади придбано спортивний та туристичний

інвентар на суму 370 тис.115 грн.









Дякую за увагу!


