
Заходи 
щодо розвитку фізичного виховання та спорту Лиманської ОТГ за 2017 рік 

 

Зміст заходу 
Термін 

виконання 
Виконавець 

Витрати на реалізацію, тис.грн. 

Очікуваний 

результат 
Всього 

у тому числі за рахунок коштів: 

державного 

бюджету 

місцевих бюджетів 
підпри-

ємств 

інших 

джерел 
обласного 

бюджету 
Бюджету ОТГ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Будівництво майданчика із 

синтетичним покриттям для 

загальноосвітнього закладу міста 

Протягом 

року 

Лиманська  

міська рада, 

Відділ освіти 

1000,0 

- 

- - 1000,0 

- 

- - 

Кошти не освоєні 

Будівництво майданчика із 

синтетичним покриттям для 

загальноосвітнього закладу міста 

Протягом 

року 

Лиманська  

міська рада, 

Відділ освіти 

1000,0 

- 

- - - - 1000,0 

- Кошти не виділялись 

Будівництво запасного 

футбольного поля з синтетичним 

покриттям на базі ФСК 

“Локомотив” 

Протягом 

року 
Регіональна філія 

ДП “Донецька 

залізниця” 

1800,0 

- 

- - - 1800,0 

- 

- Створити умови для 

тренувальних занять 

спортсменів-залізничників 

та спортсменів ДЮСШ 

Поточний ремонт спортивних 

майданчиків за місцем навчання, 

за місцем проживання, в місцях 

масового відпочинку населення 

Протягом 

року 

Лиманська міська 

рада 

10,0 

- 

- - - 5,0 

- 

5,0 

- 

Покращення технічного 

стану спортивних 

майданчиків за місцем 

навчання, проживання,в 

місцях масового відпочинку 

населення 

Облаштування спортивного 

майданчика з тренажерами 18 х 

19 метрів на базі ЗОШ № 3 м. 

Лиман 

Протягом 

року 

Відділ освіти 100,0 

- 

- 100,0 

- 

- - - 
Створити умови для 

проведення занять з 

фізичної культури та спорту  

Облаштування спортивного 

майданчика з тренажерами 18 х 

19 метрів на базі ЗОШ № 5 м. 

Лиман 

Протягом 

року 

Відділ освіти 100,0 

- 

- 100,0 

- 

- - - 
Створити умови для 

проведення занять з 

фізичної культури та спорту  

Утримання Дитячо-юнацької 

спортивної школи м. Лиман 

Протягом 

року 

Лиманська  

міська рада, 

Відділ у справах 

сім’ї, молоді та 

спорту 

1874,89

1812,2 

- - 1872,09 

1808,8 

- 2,8 

3,4 
Розвиток фізичного 

виховання та спорту 



Зміст заходу 
Термін 

виконання 
Виконавець 

Витрати на реалізацію, тис.грн. 

Очікуваний 

результат 
Всього 

у тому числі за рахунок коштів: 

державного 

бюджету 

місцевих бюджетів 
підпри-

ємств 

інших 

джерел 
обласного 

бюджету 
Бюджету ОТГ 

Проведення навчально-

тренувальних зборів, змагань та 

участь у спортивно-масових 

заходах спортсменів Лиманщини 

Протягом 

року 

Відділ у справах 

сім’ї, молоді та 

спорту 

785,0 

634,96 

- - 635,0 

634,96 

100,0 

- 

50,0 

- 
Розвиток фізичної культури 

та спорту на території 

Лиманської міської ради 

Виплата стипендій кращим 

спортсменам Лиманщини 
Липень-

грудень 

Відділ у справах 

сім’ї, молоді та 

спорту 

75,0 

75,0 

- - 75,0 

75,0 

- - Підтримка кращих 

спортсменів Лиманщини 

Відкриття та утримання міського 

центру фізичного здоров’я 

населення “Спорт для всіх” 

Протягом 

року 

Лиманська міська 

рада, відділ у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту 

80,0 

- 

- - 80,0 

- 

- - Кошти не виділялись 

Утримання матеріально-

спортивної бази ФСК 

“Локомотив” 

Протягом 

року 

Регіональна філія 

ДП “Донецька 

залізниця” 

1200,0 

3124,3 

- - - 1200,0 

3124,3 

- 
Розвиток фізичної культури 

та спорту 

Придбання спортивного 

обладнання та інвентарю 

(громадські організації 

“Лиманська територіальна 

федерація дзюдо», “Спортивний 

клуб “Фенікс ДПМ”) 

Протягом 

року 

Відділ у справах 

сім’ї, молоді та 

спорту, громадська 

організація 

“Лиманська 

територіальна 

федерація дзюдо” 

148,92 

148,92 

- - 148,92 

148,92 

- - 
Розвиток олімпійських та 

неолімпійських видів 

спорту, покращення умов 

для занять спортом - 

придбання спортивного 

обладнання та інвентарю 

Фінансова підтримка на 

проведення навчально-

тренувальних зборів перед 

Чемпіонатом  Світу з 

кікбоксингу WKA 2017 року 

спортсменів громадської 

організації “Спортивний клуб 

“Фенікс ДПМ” 

вересень – 

жовтень 

Протягом  

року 

Відділ у справах 

сім’ї, молоді та 

спорту, громадська 

організація 

“Спортивний клуб 

“Фенікс ДПМ”  

51,0 

51,0 

- - 51,0 

51,0 

- - 

Покращення спортивної 

майстерності та підготовка 

спортсменів до Чемпіонату 

світу з кікбоксингу WKA 

2017 року 

Всього  
 8224,81 

5846,38 

- 200,0 

- 

3862,01 

2718,68 

3105,0 

3124,3 

1057,8 

3,4 
 

 



 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

ЛИМАНСЬКОЇ ОТГ ЗА 2017 РІК 

 
 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2016 рік 

фактичне 

виконання 

2017 рік 

програма  

на рік 

фактичне 

виконання 

фактичне виконання у % 

до програми 

на 2017 рік 

до відповідного 

періоду 2016 року 
1 2 3 4 5 6 7 

Кількість населення, яке займається фізичною культурою і 

спортом 
осіб 9413 9000 9000 100,0 95,6 

у % до загальної чисельності населення % 21,5 20,6 20,8 101,0 96,7 

Витрати з місцевого бюджету на 1 мешканця на 

утримання мережі закладів фізичної культури та спорту 

грн. на          

1 особу 
39,96 45,29 62,9 138,9 157,4 

Кількість проведених масових спортивних заходів одиниць 80 80 84 105,0 105,0 

в них прийняли участь осіб 6700 6500 6700 103,1 100,0 

 



10. Фізичне виховання та спорт 
 

Протягом 2017 року збережена система закладів фізкультурно - оздоровчої та 

спортивної спрямованості: фізкультурно-спортивний клуб “Локомотив” ПАТ 

“Укрзалізниця”, дитячо-юнацький футбольний клуб “Багіра”, Лиманська Федерація 

дзюдо і самбо та клуб бойових мистецтв “Фенікс”, Дитячо-юнацька спортивна школа, 1 

стадіон, 1 плавальний басейн, 27 спортзалів, 13 футбольних полів, 39 спортивних 

майданчика (з них 4 майданчика із синтетичним покриттям). 
В ДЮСШ м. Лиман працює 14 відділень з видів спорту, зокрема: пауерліфтинг, 

волейбол, баскетбол, футбол, футзал, рукопашний бій, боротьба самбо, гирьовий спорт, 

спортивний туризм, армспорт, дзюдо, настільний теніс, кікбоксинг та скелелазіння. 
На спортивній базі ФСК “Локомотив” м. Лиман пройшов міжрегіональний 

турнір з волейболу “Кубок Лиманської громади” серед чоловічих та жіночих команд.                       

В змаганнях прийняли участь 5 жіночих та 8 чоловічих команд з Донецької, 

Луганської, Дніпропетровської та Харківської областей. 

Лиманська команда з футзалу стала чемпіоном Всеукраїнських змагань першості 

ВФСТ “Колос” АПК України серед команд - дівчат 2002-2003 року народження                  

(м. Ворохта). 

Владислав Ермішин в м. Мінськ став бронзовим призером Чемпіонату світу у 

ваговій категорії до 59 кг, показавши суму триборства - 527,5 кг, що є новим рекордом 

нашої країни. 

П'ятеро юних дзюдоїстів прийняли участь в міжнародному турнірі з дзюдо в 

Словенії. Лиманські дзюдоїсти Хмеленок Андрій і Гудзенко Андрій стали чемпіонами. 

Рєзніков Михайло і Сергєєв Ян стали срібними призерами. Дзюба Артем здобув 

бронзову медаль. 

Європейська федерація пауерліфтингу (ЕРР) оголосила шорт-лист кращих 

спортсменів серед чоловіків і жінок у класичному та екіпірованому пауерліфтингу 2016 

року. Одним з володарів почесного титулу став наш земляк Олексій Рокочий. 

На Всеукраїнському турнірі "Київська весна"з дзюдо в ваговій категорії до 42 кг 

серед юнаків до 12 років срібну медаль змагань здобув Гудзенко Андрій, а ще один наш 

спортсмен Дзюба Артем в важкій вазі показав п'ятий результат. 

У датському місті Тістед пройшов чемпіонат Європи з класичного 

пауерліфтингу серед юніорів. Два вихованці ДЮСШ - Владислав Ермишин і Сергій 

Коваленко прийняли участь в цих змаганнях. Владислав Ермишин став чемпіоном 

Європи у ваговій категорії до 59 кг, показавши суму триборства - 512,5 кг. Сергій 

Коваленко став срібним призером чемпіонату у ваговій категорії до 105 кг. 

Протягом 2017 року проведено 84 масових спортивних заходів. З бюджету 

Лиманської ОТГ на проведення навчально-тренувальних зборів, змагань та участь у 

спортивно-масових заходах спортсменів витрачено 635,0 тис. грн. та на утримання 

Дитячо-юнацької спортивної школи - 1808,8 тис. грн. 

В звітному періоді придбано спортивне обладнання та інвентар для Громадської 

організації “Лиманська територіальна федерація дзюдо” та “Спортивний клуб “Фенікс” 

на загальну суму 148,9 тис. грн. 

На проведення навчально-тренувальних зборів перед Чемпіонатом світу з 

кікбоксингу WKA 2017 року спортсменів громадської організації “спортивний клуб 

“Фенікс ДПМ” направлено 51,0 тис. грн.  

Ресурсне забезпечення. 
Витрати на реалізацію заходів Програми економічного і соціального розвитку 

міста протягом 2017 року склали 5846,4 тис. грн., в т.ч. за рахунок бюджету громади - 

2718,7 тис. грн., підприємств - 3124,3 тис. грн., інших джерел - 3,4 тис. грн. 


