
Звіт керівника Відокремленого підрозділу ФСОУ у Житомирській області 
 

1. Голова відокремленого підрозділу – Нестеренко Віктор Олексійович 
- станом на кінець 2019 року в підрозділі нараховується 15 членів ФСОУ; 

- всього в області орієнтуванням займається приблизно 90 чол.; 
-  у 2018 та 2019 рр. проведені заходи (4 Чемпіонати Житомирської області (100-

150 чол), 2 Чемпіонати міста Коростишева (40-60чол), 1 Чемпіонат міста Житомира (100-
120чол),  2 Всеукраїнські змагання Granit Cup (300-350 чол) 

- в області 2 заклади, в яких функціонують відділення спортивного орієнтування: 
КЗПО ОЦТКУМ ЖОР та Коростишівський БДТ 

- тренерські кадри представлені 3 тренерами; 

Матеріально-технічна база складається з майна ГО КСО Коростишів та КЗПО 
ОЦТКУМ ЖОР. 
 

2. Фінансові потреби підрозділу на проведення всеукраїнських змагань, заходів, 

НТЗ, участь у міжнародних змаганнях на 2019 рік та проект на 2020 рік.  
Важко відповісти. 
  

3. Співпраця з територіальними управліннями з питань фізичної культури і 

спорту щодо вирішення організаційних питань, а також фінансування. 
ВП заключив угоду про співпрацю з департаментом національно-патріотичного 

виховання, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації у 2019 році. Фінансування 
відряджень для участі в чемпіонатах України та чемпіонатів області - в межах доступних 

асигнувань. 
 

У 2018-19 роках збірна команда території приймала участь в більшості чемпіонатів 
України (СОБ) 

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

СОБ. 
 

4. Показники підготовки Майстрів спорту України, Майстрів спорту України 

міжнародного класу, Заслужених майстрів спорту та Заслужених тренерів України за 

2018-2019 рр. 
 

Командні місця збірної команди підрозділу:  
- березень 2018 Львівська обл. ЧУ СОБ – 8 командне місце серед ПНЗ 
- квітень 2018 Херсонська обл. ЧУ СОБ – 12 командне місце серед юніорів 

- квітень 2018 Херсонська обл. ЧУ СОБ – 12 командне місце серед дорослих 

- травень 2018 Чернігівська обл. Командний ЧУ СОБ – 14 місце 
- вересень 2018 Волинська обл. ЧУ СОБ на сприн. дист. – 3 місце серед юніорів 
- вересень 2018 Волинська обл. ЧУ СОБ на сприн. дист. – 11 місце серед дорослих 

 

- березень 2019 Львівська обл. ЧУ СОБ – 4 командне місце серед ПНЗ  
- квітень 2019 Сумська обл. ЧУ СОБ –  7 командне місце серед юніорів  

- квітень 2019 Сумська обл. ЧУ СОБ –  9 командне місце серед дорослих 
- травень 2019 Чернівецька обл. Командний ЧУ СОБ – 15 місце  

- вересень 2019 Київська обл. ЧУ СОБ на сприн. дист. – 14 місце серед дорослих 
- вересень 2019 Київська обл. ЧУ СОБ на сприн. дист. – 8 місце серед юніорів 
- вересень 2019 Київська обл. ЧУ СОБ на сприн. дист. – 4 місце серед ветеранів 

 

 



Особисті призові місця членів збірної команди підрозділу 
За 2018-2019 роки завойовано 67 медалей Чемпіонатів України. 
 

5. Перспективні напрямки підвищення спортивних результатів у наступних 

роках . Поява фінансів для організацій навчально-тренувальних зборів. 
 

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.  
 
7. Пропозиції до: 

Проект програми розвитку СО на 2020-2025: 
-  внести зміни до порядку виконання спортивних звань та розрядів. Вважаю, спортивні 

розряди та звання у спортивному орієнтуванні втратили свою цінність, особливо на 
дистанціях спринту. 

-  виключення рогейну з підвидів спортивного орієнтування. Вважаю, що рогейн не є 
видом спортивного орієнтування, а переорієнтація роботи певної частини тренерів на 
підготовку спортсменів до рогейну негативно впливає на виступи збірних команд (юнаки, 

юніори, дорослі) на міжнародних змаганнях. 

- внесення змін до фінансово-майнового регламенту щодо розміру заявочного 

внеску на змаганнях. Розмір мінімального внеску має становити не менше 100 грн.;  

- складання списку обов’язкових послуг (нагородження, медалі, вода, їжа, 

туалети, коментатор, онлайн результати та т.і.), які повинні надавати організатори під 

час проведення ЧУ. 
- зміни до календаря. Вважаю, що календар змагань весною перевантажений і 

учасникам складно в такий короткий термін брати участь у всіх заходах. Пропозиція - 
перенести проведення одного весняних з Чемпіонатів України на осінь.  

 
 
 

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 
 

У 2018 році ВП ФСОУ в Житомирській області отримав дохід 517,50 грн., у 2019 р – 

475,00 грн. як частку з річних та вступних внесків ФСОУ. Усі кошти були витрачені на 

покриття витрат з організації змагань обласного рівня. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

Голова ВП ФСОУ у Житомирській обл.                     В.О. Нестеренко 
06.11.2019 
 
 


