
 Звіт  керівника відокремленого підрозділу  ФСОУ  

в Чернігівській області 

за 2018-2019 р.  

 
1. Назва підрозділу: 

Відокремлений підрозділ громадської організації Федерація спортивного 

орієнтування України у Чернігівській області. 

- Відомості про  керівні органи : 

Голова підрозділу – Журавель Арсен Миколайович 

- кількість членів:  

34 особи  (2019) 

- територіальне представництво  Чернігівська обл. 

-  кількість осіб, що займаю ться видом спорту в регіон і –  близько 100 осіб. 

- кількість проведених заходів ( в т.ч. Всеукраїнських), кількість 

учасників, представництво : 

 

2018-19 рік 

 

 

- представництво членів ВП у збірних командах України (які прийняли 

участь в ЧС, ЧЄ, КС): 

2018-19 рік 

Чемпіонат Європи серед ю наків  зі спортивного орієнтування на лижах 

(лю тий 2018 Болгарія) 

Ровний Іван, Трубенок Максим  

Чемпіонат Світу серед студентів  зі спортивного орієнтування на лижах 

(лю тий 2018 Естонія) 

Несук Вадим 

2019 рік 

Чемпіонат Світу серед ю ніорів та дорослих зі спортивно го орієнтування на 

лижах (березень  2019 Ш веція) 

Ровний Іван, Несук Вадим, Ж уравель Арсен  

 

- наявність шкіл або відділень з виду спорту, відділень у  спортивних 

ліцеях, спец класів у середніх школах: 

1 відділення у Бахмацькій ДЮ СШ , гуртки у Чернігівському ЦТОВ РДМ  

 

- наявність тренерських кадрів в тому числі І та вищої категорії: 

І категорії – 3 особи 

- підготовка тренерських кадрів : 

- наявність членів штатної команди (кількість спортсменів, тренерів): 

2019 

- матеріально-технічна база: 

підрозділ не має матеріально технічної бази 

 кількість проведених спортивних заходів з них (одиниць/учасн):  

районного, 

міського рівня 
обласного рівня 

Всеукраїнського 

рівня 

НТЗ збірної області 

(окремих 

спортсменів) 

участь у 

змаганнях 

вищого рівня 

к-сть 

заходів 
осіб 

к-сть 

заходів 
осіб 

к-сть 

заходів 
осіб 

к-сть 

заходів 
осіб 

к-сть 

заходів 
осіб 

8 600 6 450 1 650 7 40 12 155 



2. Фінансові потреби підрозділу на проведення всеукраїнських змагань, 

заходів, НТЗ, участь у міжнародних змаганнях на 20 19 рік та проект на 2020 

рік.  

Від членів ФСОУ Чернігівської  області надійшло коштів: 

2019 рік – 970,00 грн 

Витрати підрозділу: 

У 2018 році ВП . преміював кращих спортсменів- гуртківців ЦТОВРДМ – 320,00грн. 

У 2019 році ВП  . виготовлено банери Старт і Фініш для проведення змагань, друк 

спортивних карт для проведення обласних змагань преміювання кращого спортсмена  

сезону 2018/2019 - Ровного Івана (коштів підрозділу не вистачило, доплату проводили 

за особистий рахунок керівника підрозділу) 

3. Співпраця з територіальними управліннями з питань фізичної культури і 

спорту щодо вирішення організаційних питань, а також фінансування. 

ВП заключив угоду про співпрацю з управлінням сім'ї, молоді та спорту Чернігівської 

облдержадміністрації у 2017 році. 

У 2018році 1 спортсмен отримував спортивну стипендію Департаменту сім'ї, молоді та 

спорту Чернігівської ОДА. 

Фінансування відряджень для участі в чемпіонатах України, управління в межах 

доступних асигнувань підтримує більшість ініціатив ВП.  

4. Показники підготовки майстрів спорту України, майстрів спорту України 

міжнародного класу, заслужених майстрів спорту та заслужених тренерів 

України за 2018-2019 рр . 

 

Рік Кількість 

 Майстер спорту 

України 

Майстер спорту 

України 

міжнародного 

класу 

Заслужений 

майстер спорту  

Заслужений 

тренер України 

2017 - - - - 

2018 2 - - - 

2019  - - - 

 

 

5. Перспективні напрямки підвищення спортивних рез ультатів у наступних 

роках (організаційно-управлінські, матеріально-технічні, методичні, 

тощо). 

Протягом кількох років проведено ряд консультацій з керівниками структурних 

підрозділів сфери спорту щодо можливості відкриття відділень у ДЮ СШ  м.Чернігова. 

На даний час питання в процесі вирішення. 

6. Проблемні питання підготовки тренувального процесу і змагальної 

діяльності збірної команди території, які необхідно вирішити спільно з 

органом виконавчої влади сфери фізичної ку льтури і спорту. 

Необхідне виготовлення нових та оновлення вже існуючих спортивних карт, сприяння 

забезпеченню спортсменів якісним інвентарем та обладнанням для проведення 

тренувального процесу і підготовки до змагань різного рівня. Своєчасне та в повному 

обсязі забезпечення фінансуванням навчально-тренувальних зборів. 

7. Пропозиції до: 

- Проект програми  розвитку СО на 2020-2025 

- кандидати на керівні посади ФСОУ на 2019 -2021 

- участь у роботі структурних підрозділів ФСОУ (пропозиції у окремому файлі)  

 

 

Керівник  

Відокремленого підрозділу       А.М. Журавель 


