6.13. Фізичне виховання та спорт
Програмою економічного і соціального розвитку міста в даному розділі на 2014
рік зі змінами, затвердженими рішенням міської ради від 25.06.2014 № 39/VI-148,
заплановано 8 заходів, які виконані протягом року.
На утримання дитячих спортивних клубів за місцем проживання та заробітну плату
тренерам витрачено з міського бюджету кошти в сумі 756,5 тис.грн. На утримання
спортивних клубів витрачено 5,0 тис.грн. позабюджетних коштів (канцелярські товари,
обслуговування офісної оргтехніки).
На утримання міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»
витрачено з міського бюджету кошти в сумі 60,3 тис.грн. З позабюджетних витрачено 3,9
тис.грн. (канцелярські товари, обслуговування офісної оргтехніки).
На придбання спортивного інвентарю з місцевого бюджету виділено 5,0 тис.грн.
(футбольні та волейбольні м’ячі), за рахунок спонсорів придбано інвентарю на 3,0 тис. грн.
(скакалки, пастезолеві м’ячі, обручі).
На виплату стипендій провідним спортсменам міста з місцевого бюджету виділено
54,6 тис. грн. У 2014 році стипендію отримували 13 спортсменів.
На ремонт спортивних клубів було витрачено спонсорських коштів 11,5 тис.грн.
(віконне скло, замки, краска).
Згідно календарного плану спортсмени міста прийняли участь у обласних змаганнях:
- Відкрита першість школи олімпійського резерву з боксу м. Донецьк, спортсмени
міста посіли 1 – перше місце, 1 – друге місце, 1 – третє місце;
- Чемпіонат Донецької області з дзюдо серед юнаків та дівчат (1997-1999 р.н.) м.Донецьк, зайняли 2 – перших, 1 –друге місце, 2 – третіх місця;
- Чемпіонат Донецької області з греко-римської боротьби серед юніорів
м.Маріуполь, спортсмени міста посіли 2 – перших місця.
- Чемпіонат України з греко-римської боротьби серед молодших юнаків 1999-2000
р.н. м. Шостка, було зайнято 1 – третє місце.
- Чемпіонат України з важкої атлетики до 17 років м. Славутич, збірна команда
юнаків посіла перше місце, збірна команда дівчат – третє місце.
- Чемпіонат Європи з пауерліфтингу серед юніорів м. Санкт-Петрбург, спортсмен з
Краматорська зайняв перше місто.
- Чемпіонат з пауерліфтингу серед дорослих м. Софія, спортсмен з Краматорська
зайняв перше місце і став абсолютним чемпіоном Європи.
- Чемпіонат Світу з пауерліфтингу серед юніорів м. Орошхаза (Угорщина),
спортсмен з Краматорська зайняв друге місце.
- Чемпіонат Світу з пауерліфтингу серед дорослих у США, спортсмен з
Краматорська зайняв третє місце.
На проїзд спортсменів до міста проведення змагань з місцевого бюджету виділено
15,8 тис.грн., спонсорами (федераціями з відповідних видів спорту) витрачено 35,2 тис.грн.
Організовано та проведено 39 спортивно-масових заходів, у яких прийняли участь
12789 учасника. Найбільш масові:
- Різдвяна шахова олімпіада ( 02.-09.01.2014);
- регіональний турнір з боксу «Серебряная перчатка» (14-15.02.2014);

- Всеукраїнський турнір з вільної боротьби до 25 річниці виводу військ з Афганістану
(14.02.- 15.02.2014);
- Чемпіонат області з пауерліфтингу без екіпіровки (17-23.02.2014)
- Відкритий турнір з греко-римської боротьби пам’яті майстра спорту міжнародного
класу О.Вакуленко (13.04.2014)
- Першість ДЮСШ№1 з греко-римської боротьби (07.05.2014)
- Обласний турнір з настільного тенісу пам’яті Д.Донченко (11-12.04.2014)
- День фізичної культури та спорту (27.09.2014)
- Міський дитячо-юнацький турнір з футболу (28.09.2014)
- Регіональний турнір з волейболу «Перлина Донбасу» (31.10-01.11.14)
На нагородження переможців змагань грамотами, медалями, кубками спонсорами
(федераціями з відповідних видів спорту) витрачено 17,0 тис.грн.
Здійснювалося фінансування трьох дитячо-юнацьких спортивних шкіл
заробітної плати тренерсько-викладацькому складу у розмірі 1827,3 тис.грн.

у вигляді

6.13. Фізичне виховання та спорт

Зміст заходу

1
1.Утримання
дитячих
спортивних
клубів за місцем
проживання
2. Утримання
міського центру
фізичного
здоров'я
населення
«Спорт для всіх»
3.Придбання
спортивного
інвентарю

4. Здійснення
виплати
стипендій
провідним
спортсменам
міста

Витрати на реалізацію (за програмою/фактично за 2014 рік), тис.грн.
у тому числі за рахунок коштів:
місцевого бюджету
Всього
державного
підприінших
обласного
бюджету
бюджету
ємств
джерел
бюджету
міста
4
5
6
7
8
9
597,1/761,5
592,1/756,5
5,0/5,0

Термін
виконання

Виконавець

2
протягом
року

3
відділ молоді
та спорту

-«-

-«-

88,9/64,2

-

-

83,9/60,3

-

5,0/3,9

-«-

-«-

6,0/8,0

-

-

3,0/5,0

-

3,0/3,0

-«-

-«-

50,4/54,6

-

-

50,4/54,6

-

-

Фактичний
результат

10
збереження
мережі
дитячих клубів
за місцем
проживання
залучення
різних верств
населення до
фізкультурнооздоровчої
діяльності
поширення та
зміцнення
матеріальноспортивної
бази
соціальна
підтримка
провідних
спортсменів

5. Ремонт
спортивних
клубів та кімнат
підлітків

протягом
року

управління
капітального
будівництва

356,5/11,5

-

-

346,5/-

-

10,0/11,5

6.Проведення
спортивних
заходів (участь у
обласних
змаганнях)
7.Проведення
фізкультурномасових заходів

-«-

відділ молоді
та спорту

60,4/51,0

-

-

40,4/15,8

-

20,0/35,2

-«-

-«-

20,0/17,0

-

-

-

-

20,0/17,0

8.Забезпечення
фінансової
підтримки 2-м
ДЮСШ
профкомів та
утримання
міської ДЮСШ
ВСЬОГО : 8
заходів

-«-

-«-

2260,9/
1827,3

-

-

2260,9/
1827,3

-

-

-

-

3440,2/2795,1

-

-

3377,2/2719,5

63,0/75,6

зміцнення та
оновлення
матеріальноспортивної
бази міста
підвищення
рівня
спортивної
майстерності
залучення
різних верств
населення до
фізкультурнооздоровчої
діяльності
збереження
мережі
ДЮСШ

