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1. Шляхи вирішення проблеми фізкультурних кадрів в 

сільській місцевості в умовах децентралізації. 

Не чекаючи прийняття Закону по розвитку фізичної культури і 

спорту, із включенням до нього окремим пунктом ведення посад 

інструкторів в сільській місцевості,  за ініціативою і пропозицією 

ФСТ «Колос» прийняли відповідну обласну програму, де в ній 

прописали введення таких посад. Аналогічні програми були 

прийняті в районах і переважній більшості сільських та селищних 

рад. 

На сьогоднішній день механізм фінансування на прикладі 

Кобеляцького району Полтавської області: 12 інструкторів під 

районну програму фінансується через районну організацію 

«Колос», 9  - безпосередньо під програми сільських рад із бюджету 

сільських рад. Є Закон про місцеве самоврядування, який дозволяє 

на сесіях приймати програми по різним напрямкам і реалізовувати 

їх для блага своєї територіальної громади. 

В об’єднаних територіальних громадах виникнуть проблеми із 

забезпеченням інструкторів у тих віддалених сільських радах, які 

приєдналися. 

Тому необхідно при них створювати фізкультурно-оздоровчі 

клуби, в яких вводити посади інструкторів, тренерів-інструкторів, 

які б вели цю роботу безпосередньо у тих віддалених населених 

пунктах. 

Організувати короткотермінові курси (1-3 місяці) для 

інструкторів, які не мають вищої або середньої спеціальної освіти 

вже з вересня цього року за рахунок місцевих бюджетів. Це дасть 

змогу зберегти існуючі кадри і забезпечити віддалені населені 

пункти місцевими активістами на перехідний період. 

2. У відповідності до можливостей тієї чи іншої громади 

потрібно на даному етапі забезпечити функціонування організації 

фізкультурно-спортивної роботи на трьох рівнях: 

- перший – це коли люди об’єднуються в колективи 

фізкультури і при мінімальних можливостях забезпечення 

спортивною базою і фінансуванням, організовують фізкультурно-

оздоровчу роботу в селі і беруть участь у змаганнях; 



- другий – це створення і функціонування фізкультурно-

оздоровчих клубів (ФОК) із організацією навчально-тренувального 

процесу, оздоровчих занять під керівництвом інструкторів або 

тренерів-інструкторів, наявності для цього матеріально-спортивної 

бази, залучення людей різних категорій, в тому числі і вікової та 

людей з обмеженими фізичними можливостями, створення 

необхідних для них умов для заняття. 

Третій – спортклуби і ДЮСШ , їх діяльність зрозуміла. Внести 

лише зміни. 

Другій і третій рівень більше підходять до можливостей 

потужної і об’єднаної територіальної громади. 

3. Забезпечення системності підготовки і проведення 

різноманітних змагань. 

У зв’язку з втратою вертикалі державних працівників по 

фізичній культурі і спорту в районах цей напрямок здійснює 

товариство «Колос». На сьогоднішній день нам вдалося зберегти 

системність і етапність проведення різноманітних змагань. Це 

чемпіонати, розіграші кубків, турніри, спартакіади з олімпійських і 

неолімпійських видів спорту. 

Як приклад, змагання «На краще спортивне село», до 

програми якого входять 10 видів спорту. 

Система проведення: підготовка і проведення спортивно-

мистецьких свят сіл, потім районні, обласні і Всеукраїнські 

змагання. З метою залучення більшої кількості жителів села в тому 

році започатковані змагання серед виборчих округів сільської ради, 

де команди від округу очолюють її депутати, які по ньому 

обирались. 

Наше завдання – вихід на рівень Європейських сільських Ігор. 

Це дасть можливість не тільки інтегруватись в Європу, а значно 

покращити власну спортивну інфраструктуру, бо нам буде соромно 

приймати гостей на примітивних спортивних базах. 

З метою підвищення відповідальності керівників включити до 

звітів щодо соціально-економічного стану районів, регіонів 

окремою строчкою галузь «Фізична культура і спорт». 

4. Будівництво і реконструкція спортивних об’єктів в сільській 

місцевості і нашій області здійснюється на паритетних умовах (50% 

- область, 50% - сільська рада, районний бюджет і спонсорська 

допомога). Таких об’єктів на 2016 рік затверджено 18 в обласній 

програмі. 



5. Щодо центрів «Спорт для всіх» – це надумана, неефективна 

комунальна структура без жодної власної спортивної бази і будь-

якої системності в організації і проведенні заходів. Тому 

збереження та ще й необгрунтоване розширення мережі цих 

центрів не забезпечить реалізацію національної стратегії з 

оздоровчо-рухової активності в Україні, а дозволить 

працевлаштувати своїх не тільки на центральному, а й місцевому 

рівні і отримувати наверх ту інформацію, яка забезпечуватиме 

планові показники. 

Україні потрібна інша модель. Тому необхідно надати 

можливість громадам самим обирати своїх спортивних лідерів, 

планувати і освоювати бюджет, визначати самостійно  види спорту 

і готувати план заходів і його реалізовувати. Така колективна 

модель діє в товаристві «Колос». Але ми свідомі того, що потрібно 

пройти серйозне перезавантаження кадрів, значно розширити 

географію покриття надання послуг, підвищити їх якість. 

Пропоную доручити Міністерству молоді та спорту при 

підготовці Державної цільової програми розвитку фізичної 

культури і спорту на період до 2020 року внести фінансування 

місцевих осередків фізкультурно-спортивного товариства «Колос» 

АПК України на основі заключених угод про співпрацю із 

замовниками: на районному рівні – сільськими, селищними радами, 

об′єднаними територіальними громадами, районною виконавчою 

владою, на обласному рівні – управлінням у справах молоді та 

спорту, обласною радою. 

Пропозиції щодо спільної реалізації із союзом організацій 

інвалідів України і товариства «Колос» підготовки та реалізації 

програми розвитку рекреаційних видів спорту в сільській 

місцевості: 

- створення умов для занять інвалідів шляхом реконструкції 

наявних баз; 

- розробка системної підготовки людей обмеженими 

фізичними можливостями і їх участі в змаганнях; 

- створення реєстру таких людей; 

- залучення психологів до переконання інвалідів вести 

активний спосіб життя; 

- організація навчання на короткотермінових курсах 

інструкторів, людей з обмеженими фізичними можливостями із 

послідуючим зарахуванням на посади в ФОК. 



Пропоную профільному комітету Верховної Ради разом із 

зацікавленими організаціями провести виїздне засідання на 

Полтавщині. Краще один раз побачити реальний стан речей, чим 

сто раз почути. 

Дякую за увагу! 

 


