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Заслухавши звіт інструктора по спорту Летичівської селищної ради
Заболотного Михайла Михайловича про роботу за 2016- 2018 роки,
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В И Р І Ш И Л А:
Звіт інструктора по спорту Летичівської селищної ради Заболотного
Михайла Михайловича взяти до уваги (звіт додається).

Селищний голова

І. Тисячний

Звіт
інструктора по спорту Летичівської селищної ради
Заболотного Михайла Михайловича за 2016-2018 роки
Фізична культура і спорт є важливою складовою частиною виховного
процесу дітей і підлітків, учнівської молоді та відіграють значну роль у
зміцненні здоров’я, підвищенні фізичних і функціональних можливостей
організму людини, забезпеченні здорового дозвілля, збереженні тривалості
активного життя дорослого населення.
На протязі 2016-2018 років в селі Суслівці, та в селі Новокостянтинів
проводились тренування та футбольні матчі по футболу, а також працює
секція по волейболу, де займалася доросла група віком 18-45 років. У
зимовий період працює секція по волейболу в спортивних залах
Сусловецької ЗОШ та Новокостянтинівської ЗОШ.
Протягом 2016 - 2017 років доросла волейбольна команда із Сусловець
вигравала турнір з волейболу «Різдвяна казка», у квітні футбольна команда
с. Суслівці виграла перехідний кубок с. Юрченки, у 2018 році сусловецька
команда зайняла третє місце у волейбольному турнірі «Різдвяна казка».
У 2017 році команда із Новокостянтинова здобула третє місце у турнірі
з футболу пам’яті воїнів-захисників України.
Проводиться постійна активна робота щодо організації товариських
матчів між командами Суслівці - Новокостянтинів, Новокостянтинів –
Летичів.
Також, з початку червня 2016 року по листопад 2018 року проводиться
чемпіонат по футболу Летичівського району, де наша команда «ФК
Кудинка» «ФК Суслівці» постійно приймають участь та займають призові
місця. Особливо слід відмітити, що Новокостянтинів розпочав приймати
участь у всіх змаганнях з мої приходом на дану посаду.
Зазначаю, що для підвозу спортсменів на змагання неодноразово
використовував свій власний транспорт.
24 серпня 2017 року на День Незалежності на стадіоні «Колос»
відбулися спортивні ігри серед сільського населення, єдиною командою, яка
повноцінно виступила на цих змаганнях стала команда із Новокостянтинова
та Сусловець.
На протязі років в районі проводилися спартакіада та спортивно-масові
заходи, присвячені до Дня молоді, Дня Конституції, Дня незалежності
України, Дня фізичної культури та спорту, Дня міста, Дня працівника
сільського господарства та інші, де спортсмени наших селищ приймали
постійно участь та займали призові місця.
Залучення Коштів і співпраця на розвиток спорту громади:
1) У 2016 році в селі суслівцях за підтримки Народного Депутата
Бондаря В. В. було зроблено футбольне поле для міні-футболу.
2) У 2016 році Фонд «Розвиток рідного поділля» подарував командам 2
футбольних м’ячів.

3)У 2017 році Сусловецьким ТОВ Промінь було надано 10 тис. гривень
на придбання футбольної форми для команд Суслівці та Новокостянтинів
Головною ціллю на 2018 рік буде сприяння залученню до здорового
способу життя, занять фізичною культурою і спортом усіх категорій
населення, з метою зміцнення їх здоров’я фізичного та духовного розвитку.
Загальні проблемні питання сільського спорту: - незадовільний стан
матеріально-технічної бази; - недостатні обсяги видатків на організацію і
проведення сільських спортивно-масових заходів; На сільську місцевість
держава взагалі не доводить фінансовий норматив. Про яку здорову націю
може йти мова? Лише за повної державної підтримки галузі щодо виконання
цільових комплексних загальнодержавних і регіональних Програм можливо
розглядати її, як найбільш економічно вигідний та ефективний засіб
профілактики захворюваності, зміцнення генофонду нації та розв’язання
інших соціальних проблем.
Розвиток спортивної бази в кожному селі – це запорука здоров’я
нації; активізація фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи
всіх ланок системи фізичної культури і спорту; - збереження мережі закладів
фізичної культури і спорту; - підготовка і проведення спортивно-масових
заходів та змагань всіх рівнів на відповідному організаційному рівні; співпраця і об’єднання зусиль та ресурсів державних, комунальних,
громадських та приватних організацій зацікавлених у динамічному розвитку
фізичної культури і спорту; - удосконалення форми залучення різних груп
населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і
спортом.
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