
Звіт керівника відокремленого підрозділу  

 ГО ФСОУ у Полтавській області . 

 

1. Голова відокремленого підрозділу – Машинський Сергій Русланович  (КМСУ 

зі спортивного орієнтування, спортивний суддя 1 -ої категорії). 

- станом на кінець 2019 року в підрозділі нараховується 62 члени ФСОУ ; 

- всього в області орієнтуванням займається приблизно 140-150 осіб.; 

-  у  2018 та 2019 рр. проведено 12 спортивних заходів  (4 чемпіонати області, 

7 змагань всеукраїнського рівня:  відкриті  змагання «Кубок Пам’яті 2018, 2019», 

«Решетилівська весна  2018 , 2019» та «Матчева зустріч 2018, 2019», «Мастер 2018», 

чемпіонат України, рогейн 6 годин); 

- спортсмени Петкевич Сергій,  Машинський Сергій,  Добренький Ярослав, 

Сердюк Ігор, Федотенков Володимир приймали участь у чемпіонаті Європи з рогейну 

у 2018 році у м.Берегомет, Чернівецької обл..) ; 

- в області 3 спортивні заклади, в яких функціонують відділення спортивного 

орієнтування: ДЮ КСОТ «Валтекс» (м.Лубни) , Решетилівський ЦТКСЕУМ 

(м.Решетилівка), Полтавський ОЦТКУМ (м.Полтава); 

- тренерські кадри представлені тренерами: Семенюта Г.О., Пономаренко М.В., 

Сердюк Н.Я., Мосієнко П.О., Пицун А., Олійник Н., Денисенко Є. , Кисельов В., 

Калініченко С.Г.; 

- підрозділ налічує 20 суддів зі спортивного орієнтування ( 2 - НК, 13 – 1 кат., 5 

– 2 кат.); 

- Сердюк Ігор, Добренький Ярослав, Машинський Сергій  входять до складу 

штатної команди України  з рогейну; 

2. Співпраця з територіальними управліннями з питань фізичної культури і 

спорту щодо вирішення організаційних питань, а також фінансування.  

ВП заключив угоду про співпрацю з  управлінням у справах сімї, молоді та 

спорту  Полтавської облдержадміністрації у 2018  році. У питанні фінансування 

відряджень для участі в чемпіонатах України, проведення НТЗ та чемпіонату області 

управління в межах доступних асигнувань підтримує більшіст ь ініціатив підрозділу. 

У 2018-19 роках збірна команда території приймала участь в ус іх чемпіонатах 

України (СОБ, СОР) 

У  2020 році ВП планує, що збірна команда території буде посідати призові місця 

на ЧУ СОР та СОБ серед юнаків та юніорів. 

 

3. Показники підготовки кандидатів у майстри спорту, Майстрів спорту 

України, Майстрів спорту України міжнародного класу, Заслужених майстрів спорту 

та Заслужених тренерів України за 2018-2019 рр . 

 
Рік Кількість 

 Кандидат у 

майстри 

спорту 

Майстер 

спорту 

України 

Майстер спорту 

України 

міжнародного класу 

Заслужений майстер 

спорту  

Заслужений тренер 

України 

2018        9        - - - - 

2019        8        3 - - - 

Командні місця збірної команди підрозділу :  

- березень 2018 Львівська ЧУ СОБ серед ДЮ СШ  – 4 місце 

- квітень 2018 Херсонська обл. ЧУ СОБ серед юнаків та юніорів – 7 місце, серед 

дорослих – 7 місце 



- травень 2018 Чернігівська обл. Командний ЧУ СОБ –19 місце  

- березень 2019 Львівська ЧУ СОБ серед ДЮ СШ  – 6 та 10 командні місця 

- квітень 2019 Сумська обл. ЧУ СОБ серед юнаків та юніорів –  13 місце, серед 

дорослих – 11 місце; 

- травень 2019 Чернівецька обл. Командний ЧУ СОБ –10 місце; 

- вересень 2019 м. Київ ЧУ СОБ на спринтерських – 8 місце серед дорослих, 7 

місце серед юнаків та юніорів . 

 

4. Перспективні напрямки підвищення спортивних результатів у наступних 

роках (організаційно-управлінські, матеріально -технічні, методичні, тощо). 

Підготовка суддів зі спортивного оорієнутвання, підвищення спортивних розрядів 

юніорів та юнаків. Створення нових спортивних карт.  

6. Проблемні питання підготовки тренувального процесу і змагальної діяльності 

збірної команди території, які необхідно вирішити спільно з органом виконавчої влади 

сфери фізичної культури і спорту . Відсутні. 

7. Пропозиції до: 

Проект програми  розвитку СО на 2020-2025: 

- розробка навчальних програм, семінарів, майстер-класів для суддів  та тренерів ; 

- проведення на базі Полтавського ОЦТКУМ семінару з навчання секретарів 

змагань; 

- навчання тренерів-викладачів під егідою ФСОУ ; 

- введення обов’язкової сертифікації тренерів та суддів; 

Кандидати на керівні посади ФСОУ на 2019 -2021: 

Кандидат до складу тренерської ради СОР – С.Машинський . 

 

Фінансова звітність. 

 

У 2018 році ВП ФСОУ в Полтавській області отримав дохід від 50% вступних та 

25% щорічних внесків у розмірі 1255,00 грн., у 2019 р – частка у вигляді 50% від 

вступних внесків та 25% від щ орічних не збиралася з членів підрозділу ФСОУ . Усі 

кошти були витрачені на компенсацію витрат підрозділу: оплата хостингу та домену 

сайту  ВП  у 2018 році - 910 грн., послуги пошти  - 240 грн., канцелярські потреби - 105 

грн. 

Рішенням зборів із делегованими голосами (Гейко І.П., Семенюта Г.О., Півень 

Т.О, Каленіченко Ю ., Кисельов В., Мосієнко П.О., Сердюк Н.Я., Калініченко С.Г., 

Пономаренко М.В., Денисенко Є., Москаленко І.), 02.11.2019 ВП ФСОУ у Полтавській 

області обрано на наступний термін 2019 -2021 р.р. керівником відокремленого 

підрозділу – Машинського Сергія Руслановича.  

 

 

Голова ВП ФСОУ в Полтавській обл..    С.Р.Машинський  

 

05.11.2019 


