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SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
BY THE TERRITORIAL COMMUNITY OF KRYVYI RIH

Статтю присвячено розгляду та розробці прикладних рекомендацій щодо підтримки розвит"
ку сфери фізичної культури та спорту, залучення широких верств населення до масового спорту.
Доведено, члени суспільства мріють стати частиною європейської спортивної спільноти, хо"
чуть сформувати правильне ставлення не тільки до спорту вищого рівня, але й до спорту в по"
всякденному житті.

Розглянуто організацію і забезпечення фізкультурно"оздоровчих та спортивно"масових за"
ходів на Криворіжжі, визначено постійне залучення і збільшення мешканців міста, котрі заці"
кавлені здоровим способом життя та займаються професійним спортом. Охарактеризовано
заходи щодо зміцнення матеріально"технічної бази фізкультурно"спортивних закладів, що дає
змогу займатися фізичною культурою, вести здоровий спосіб життя та покращувати свій фізич"
ний стан.

Доведено, розвиток фізичної культури та спорту у м. Кривий Ріг характеризується значними
показниками і досягненнями, що свідчить про значну увагу органу місцевого самоврядування
до перспектив перетворення громади на місто спорту.

З метою розв'язання проблеми в статті пропонується здійснити комплекс заходів, спрямо"
ваних на покращення умов для фізичного виховання й спорту, підтримки спорту для осіб з інва"
лідністю та ветеранів, розвитку видів спорту для осіб з обмеженими можливостями, поліпшен"
ня інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасній українській державі відбуваються

політичні, економічні та адміністративні перетво�

рення, спрямовані на позитивні якісні зміни і ста�

більний розвиток галузі фізичної  культури та

спорту. В умовах сьогодення ця галузь є важливою

складовою частиною людства. Насамперед фізич�

на культура та спорт є частиною культури, що по�

в'язана з системою фізичного виховання, органі�

зації спорту, спеціальних наукових дослідів, техні�

чних засобів, потрібних для фізичного виховання і

спорту, суспільної та особистої гігієни, раціональ�

ної організації активного відпочинку та є важливим

засобом підвищення соціальної і трудової актив�

ності людей, задоволення їх моральних, естетичних

та творчих запитів, життєво важливої потреби взає�

много спілкування, розвитку дружніх стосунків між

народами і зміцнення миру.

Ключові слова: фізична культура та спорт, розвиток, органи місцевого самоврядування, децентралі�

зація, територіальна (об'єднана) громада, участь громадськості в розвитку фізичної культури та спорту.

Key words: physical culture and sport, development, local self�government authorities, decentralization, territorial

(the united) community, public participation in development of physical culture and sport.

Modern realities determine the necessary changes in society's approaches for strengthening
human health as the highest humanistic value and a priority of public policy. Today there is a need for
further development of physical culture and sports, identification of features of physical culture and
sports activities of the population at the place of residence at the level of the territorial community.

The article is devoted to the consideration and development of applied recommendations to support
the development of physical culture and sports, the involvement of broad sections of the population
in mass sports. It has been proven that members of society dream of becoming part of the European
sports community, they want to form the right attitude not only to top"level sports, but also to sports
in everyday life.

The organization and provision of physical culture and health and sports events in Kryvyi Rih are
considered, the constant involvement and increase of city residents who are interested in a healthy
lifestyle and engaged in professional sports is determined.

Measures to strengthen the material and technical base of physical culture and sports facilities
are described, which allows to engage in physical culture, lead a healthy lifestyle and improve their
physical condition.

It is determined that the main priorities of sports activities are the preservation and further
strengthening of the positions of the city's leading athletes at regional, All"Ukrainian and international
competitions, improvement of the current system of training highly qualified athletes and the Olympic
reserve.

It is proved that the development of physical culture and sports in Kryvyi Rih is characterized by
significant indicators and achievements, which indicates the significant attention of local
governments to the prospects of transforming the community into a city of sports. The local authorities
have awarded the leading athletes and coaches, gifted children and youth, as well as sports schools
and sports clubs of the city for sports achievements.

In order to solve the problem, the article proposes to implement a set of measures aimed at
improving the conditions for physical education and sports in all types of educational institutions,
places of work, residence and places of public recreation; support forchildren's andyoung
people'ssports, reserve sports, high"achievement sports, sports for people with disabilities and
veterans; development of Olympic, non"Olympic sports, sports for people with disabilities with
musculoskeletal disorders, visual, hearing, mental and physical disabilities; improvement of
personnel, logistical, financial, medical, information support in the field of physical culture and sports.

Положення, задекларовані в Концепції Державної

цільової соціальної програми розвитку фізичної куль�

тури і спорту на період до 2020 року, зумовлюють сьо�

годні науковців та управлінців інтегрувати знання для

пояснення, пошуку, нових ефективних, прозорих взає�

мовідносин в цій сфері та механізмів забезпечення

управління розвитком фізичної культури та спорту в су�

часних умовах децентралізації [1].

У цьому контексті місцеве самоврядування, яке на�

ближує управління до вирішення нагальних проблем на�

селення, є гарантованим державою правом та реальною

здатністю територіальної громади самостійно або під

відповідальність органів та посадових осіб місцевого

самоврядування вирішувати питання розвитку фізичної

культури та спорту. Тому дослідження проблеми роз�

витку фізичної культури та спорту територіальної гро�

мади як базового елементу місцевого самоврядування

в Україні має невідкладну актуальність [2].
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аспекти досягнення збалансованої

та оптимальної організаційної структу�

ри системи управління та підтримки

розвитку фізичної культури та спорту,

що освітлені в статті, присвятили вив�

ченню такі вітчизняні вчені: Ю. Дов�

генько [3], М. Дутчак [4], М. Журба [5],

С. Згура [6], І. Козюра [7], В. Куделко

[8], Ю. Мічуда [9], М. Олійник, А. Скрип�

ник [10], І. Шевчук [11] та ін. Їх наукові

розробки включили теоретичний і

практичний аспект проблематики. Але

водночас вчені обмежено розкрили ре�

гіональний елемент.

Крім цього, в основу дослідження

покладено здобутки науковців, які зай�

малися науковою розробкою теоретико�методологіч�

них та практичних питань функціонування системи місце�

вого самоврядування та окремих її складових: О. Бата�

нов, П. Ворона, В. Журавський, В. Кравченко, Ю. Мо�

лодожен, Н. Руда, Є. Сергієнко, І. Чикаренко, В. Шарий

та ін.

Попри значну кількість наукових праць, присвяче�

них окремим аспектам досліджуваного питання, обмаль

досліджень проблеми підтримки розвитку фізичної

культури та спорту на базовому рівні місцевого само�

врядування — територіальної громади в умовах децен�

тралізації владних повноважень.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Ключовою метою дослідження є розроблення при�

кладних рекомендацій щодо підтримки розвитку сфе�

ри фізичної культури та спорту, залучення широких

верств населення до масового спорту, популяризація

здорового способу життя територіальної громади Кри�

воріжжя.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Результати всеукраїнського опитування свідчать,

що на початку XXI ст. достатній рівень оздоровчої ру�

хової активності (не менше 4—5 занять на тиждень три�

валістю заняття не менше 30 хвилин) мали лише 3%

населення віком від 16 до 74 років, середній рівень (2—

3 заняття на тиждень) — 6%, низький рівень (1—2 за�

няття на тиждень) — 33% населення. Для більшої час�

тини дорослого населення характерною є гіпокінезія.

Серед дітей зростає популярність малорухомого спо�

собу проведення дозвілля [12].

Спортивні надії міста — це активне залучення всіх

жителів Кривого Рогу до фізичної культури і спорту.

Криворіжці мріють стати частиною європейської

спортивної спільноти, але, перш за все, хочуть сформу�

вати в місті правильне ставлення не тільки до спорту

вищого рівня, але й до спорту в повсякденному житті.

Звідси виникає гостра потреба в зміні програмних

підходів та визначенні пріоритетних напрямів розвитку

фізичного виховання, фізичної культури і спорту, які б

забезпечували ефективне функціонування сфери в су�

часних умовах. Сучасні реалії визначають необхідні

зміни в підходах суспільства до зміцнення здоров'я

людини як найвищої гуманістичної цінності та пріори�

тетного напряму державної політики.

Організацію фізкультурно�оздоровчих та спортив�

но�масових заходів на Криворіжжі забезпечують 11 ди�

тячо�юнацьких спортивних шкіл (10 комунальних та

1 приватна), 141 спортивних клубів, колективів фізич�

ної культури промислових підприємств і організацій,

фізкультурно�оздоровчих клубів, фітнес�центрів за

місцем проживання та громадських організацій фіз�

культурно�спортивної направленості, 18 закладів вищої,

143 загальної середньої та 151 дошкільної освіти. У

вищезазначених організаціях та закладах працює

1216 фахівців з фізичної культури та спорту, з яких

1002 штатні.

Спільними зусиллями їм вдалося залучити в 2019 ро�

ці більше 131 тис. (131222 чол.), жителів міста до участі

у фізкультурно�оздоровчих заходах, а до занять

спортивною діяльністю — більше 28 тисяч криворіжців,

що на 6 тис. більше ніж у 2009 році (рис. 1). Якщо роз�

глянути рисунок 1, можемо сказати, що протягом деся�

ти років кількість мешканців міста, котрі зацікавлені

здоровим способом життя та професійним спортом,

збільшувалась. У період з 2009 по 2015 рік ми бачимо

значний приріст, це свідчить про те, що фізична куль�

тура та спорт має позитивну тенденцію. З 2015 по

2019 рік невеликими темпами покращилось становище.

У 2019 році проводилися заходи щодо зміцнення

матеріально�технічної бази фізкультурно�спортивних

закладів. Так, на футбольному полі з синтетичним по�

криттям "Штучна трава" збудовано роздягальні для

футболістів та приміщення для суддів, завершено ка�

пітальний ремонт системи водопідготовки плавально�

го басейну Комунального позашкільного навчального

закладу "Дитячо�юнацька спортивна школа №10" Кри�

ворізької міської ради, завершено капітальний ремонт

50�ти метрового плавального басейну Палацу водних

видів спорту Комунального позашкільного навчально�

го закладу "Дитячо�юнацька спортивна школа №1"

Криворізької міської ради. Завдяки бюджетним кош�

там конкурсу "Громадський бюджет — 2019", плідній

співпраці міської влади, депутатського корпусу та
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Рис. 1. Залучення мешканців м. Кривий Ріг
до занять фізичною культурою та спортом

за 2009, 2015, 2019 рр., чол.
Джерело: складено за даними [13].
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бізнесу в рамках партнерства в місті збудовано 16 спор�

тивних майданчиків та 3 приміщення для занять фітне�

сом (рис. 2).

На рисунку 2 спостерігаємо тенденцію збільшення

спортивних майданчиків, завдяки цьому в кожному

подвір'ї, мешканці міста мають змогу займатися фізич�

ною культурою, вести здоровий спосіб життя та покра�

щувати свій фізичний стан. Це один з факторів доступ�

ного спорту — безкоштовно для кожного мешканця

міста.

У 2019 році фізкультурно�оздоровча та спортивно�

масова діяльність також проводилась на 85 промисло�

вих підприємствах та організаціях міста. Масові комп�

лексні спартакіади за видами спорту серед працівників

проводили 7 промислових підприємств та організацій,

а саме: приватні акціонерні товариства "Центральний,

Інгулецький та Північний гірничо�збагачувальні комбі�

нати", публічні акціонерні товариства "Південний гірни�

чо�збагачувальний комбінат", "Криворізький залізоруд�

ний комбінат", "АрселорМіттал Кривий Ріг", фізкультур�

но�спортивний клуб "Локомотив" регіональної філії

"Придніпровська залізниця" акціонерного товариства

"Українська залізниця".

Криворізькою міською організацією фізкультурно�

спортивного товариства "Україна" в 2019 році було про�

ведено 7 міських спартакіади; а саме міжгалузева спар�

такіада профспілок, спартакіади серед спортивних

клубів промислових підприємств, закладах вищої осві�

ти І та ІІ рівнів акредитації, будівельних підприємств,

профспілкового активу. За програмою даних спартакі�

ади було проведено 52 змагання, в яких взяло участь

5730 осіб.

У парках культури і відпочинку, на стадіонах

міста проводилися різноманітні спортивно�масові

заходи, присвячені Дню металурга, Дню незалеж�

ності України, Дню захисту дітей, Дню молоді,

Дню фізичної культури і спорту, в яких брало

участь населення усіх вікових груп. У кожному з

районів міста серед дітей, підлітків та молоді в

літній оздоровчий період проводилися спартакіа�

ди за місцем проживання "Юність�2019" та спар�

такіади пришкільних таборів, в яких взяло участь

понад 18 тисяч осіб.

За 2019 рік було проведено 515 спортивних

змагань, з них 252 — районних, 214 — міських,

17 — обласних та 32 — всеукраїнських змагань.

Головними пріоритетами спортивної діяль�

ності є збереження й подальше зміцнення позицій

провідних спортсменів міста на обласних, Всеукраїнсь�

ких та міжнародних змаганнях, удосконалення діючої

системи підготовки спортсменів вищої кваліфікації та

олімпійського резерву. У 2019 році фізкультурно�

спортивними організаціями міста підготовлено: 3 май�

стри спорту міжнародного класу; 16 майстрів спорту

України; 255 кандидата в майстри спорту  Украї�

ни;  219 спортсмена І�го розряду; 2583 спортсмена ма�

сових розрядів. Спортивні здобутки Кривого Рогу у 2020

році: 15 майстрів спорту, 110 кандидатів та більше 2000

золотих медалей вихованців ДЮСШ та спортивних

клубів міста на змаганнях вищого рівня.

Криворізькі спортсмени в 2019 році гідно представ�

ляли місто на змаганнях різного рівня. Всього медалей

вищого гатунку спортсменами міста було здобуто на

обласних змаганнях — 1467, на Всеукраїнських — 536

та Міжнародних — 14. Кривий Ріг продовжує підтриму�

вати спортсменів та тренерів, які прославляють рідне

місто своїми здобутками та перемогами. Всім кращім

спортсменам та їх тренерам, четвертий рік призначають�

ся стипендій за вагомі здобутки на міжнародних та все�

українських змаганнях.

З метою підтримки кращих спортсменів і тренерів,

стимулювання їх за успішні виступи на міжнародних та

всеукраїнських змаганнях у січні 2018 року Криворізь�

ка міська рада прийняла рішення від 10.01.2018 р. №24

"Про призначення щорічних стипендій для провідних

спортсменів і тренерів м. Кривого Рогу" [14]. За підсум�

ками 2019 року 100 осіб отримали щорічні стипендії, з

яких 58 спортсменів та 42 їх тренерів на загальну суму

998,0 тис. грн У 2020 році 102 провідних спортсмена

отримали стипендії, з яких 60 спортсменів та 42 трене�
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Рис. 2. Динаміка збільшення спортивних майданчиків за період 2010—2019 рр.

Джерело: складено за даними [13].
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Рис. 3. Динаміка збільшення стипендіатів
у м. Кривий Ріг за 2017—2020 роки, осіб

Джерело: складено за даними [13; 14].
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ра. Також 56 вихованців ДЮСШ та спортивних клубів

міста отримали відзнаку міського голови для обдаро�

ваних дітей і молоді в номінації "За спортивні досягнен�

ня". Динаміку збільшення стипендіатів у м. Кривий Ріг

за 2017—2020 роки наведено на рисунку 3.

Розглянувши рисунку 3, бачимо великий приріст от�

риманих стипендій для провідних спортсменів та їх тре�

нерів. Це свідчить про те, що результативність на міжна�

родній спортивній арені покращується і місцева влада

усіма зусиллями підтримує наших тренерів і спорт�

сменів. У 2021 році щорічні стипендії зможуть отримати

більше 100 осіб на загальну суму 1,5 млн грн. З 200 лау�

реатів відзнаку міського голови для обдарованих дітей

і молоді в номінації "За спортивні досягнення" отрима�

ли 70 вихованців дитячо�юнацьких спортивних шкіл та

спортивних клубів міста.

Отже, розвиток фізичної культури та спорту у Кри�

вому Розі характеризується значними показниками і до�

сягненнями, що свідчить про значну увагу органу місце�

вого самоврядування до перспектив перетворення гро�

мади на місто спорту.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Таким чином, враховуючи вищевикладене в межах

обраної проблеми, автори дійшли ряд висновків. Про�

ведені дослідження надали можливість сформувати

відповідні пропозиції та рекомендації в питаннях удос�

коналення управління розвитком фізичної культури і

спорту, залучення широких верств населення до масо�

вого спорту, популяризації здорового способу життя на

рівні територіальної громади як основи місцевого са�

моврядування.

Розвиток фізичної культури і спорту в місті Кривий

Ріг може бути забезпечений поєднанням зусиль органів

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,

інститутів громадянського суспільства для проведення

реформи у сфері фізичної культури і спорту з метою

приведення її до європейських вимог і стандартів шля�

хом визначення як основи європейської моделі рефор�

мування та побудови взаємовідносин між органами дер�

жавної влади та громадськими організаціями фізкуль�

турно�спортивної спрямованості, підвищення рівня пуб�

лічності та автономності спортивних федерацій.

З метою розв'язання проблеми пропонується

здійснити комплекс заходів, спрямованих на створення

умов для:

— фізичного виховання й спорту в усіх типах на�

вчальних закладів, за місцем роботи, проживання та

місцях масового відпочинку населення;

— підтримки дитячого, дитячо�юнацького, резерв�

ного спорту, спорту вищих досягнень, спорту для осіб з

інвалідністю та ветеранів;

— розвитку олімпійських, неолімпійських видів

спорту, видів спорту для осіб з інвалідністю з уражен�

нями опорно�рухового апарату, вадами зору, слуху,

розумового та фізичного розвитку;

— поліпшення кадрового, матеріально�технічного,

фінансового, медичного, інформаційного забезпечен�

ня сфери фізичної культури і спорту.

Доведено, що сьогодні делегування районними та

обласними радами власних повноважень адміністраціям

щодо управління фізичною культурою та спортом не

відповідає сутності місцевого самоврядування як права

та реальної здатності територіальної громади само�

стійно або під відповідальність органів та посадових осіб

місцевого самоврядування вирішувати питання місцево�

го значення. Тому наступним напрямом дослідження має

бути можливість впровадження в українську систему

управління фізичною культурою і спортом позитивного

досвіду країн Європейського Союзу.
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