
Звіт  

керівника Донецького обласного відокремленого підрозділу  ГО  ФСОУ 

 

1. Голова відокремленого підрозділу – Мирний Олександр Миколайович  

- станом на кінець 2019 року в підрозділі нараховується 61 член ФСОУ ; 

- всього в області орієнтуванням займається 214 чол.; 

-  у 2019р. проведено 12 заходів  обласного рівня ; 

- Дворников Данило  приймав участь у чемпіонаті Є вропи 2019 у складі збірної 

України серед юніорів ; 

- в області 2 спортивні школи, в яких функціонують відділення спортивного 

орієнтування; 

- тренерські кадри представлені 2 тренерами першої категорії та 2 тренерами 

другої категорії, 9 тренерів – без категорій – керівники гуртків ; 

- Дворников Данило  входять до складу запасних  команди України ; 

- Підрозділ  не має своєї матеріально-технічної бази.  

2. Фінансові потреби  підрозділу на проведення всеукраїнських змагань, 

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

рік.  

Вважаємо це питання недоречним у звіті, адже ВП не веде вагомої самостійної 

фінансової діяльності. 

 

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 фізичної культури і спорту 

Донецької облдержадміністрації у 2019  році. У питанні фінансування відряджень для 

участі в чемпіонатах України, проведення НТЗ та чемпіонату області управління в 

межах доступних асигнувань підтримує більшість ініціатив ВП.  

У 2019 році збірна команда території приймала участь в усіх чемпіонатах 

України (СОБ, СОЛ) 

 

4. Показники підготовки Майстрів спорту України, М айстрів спорту України 

міжнародного класу, Заслужених майстрів спорту та З аслужених тренерів України за 

2019 р. 
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Командні місця збірної команди підрозділу :  

- лютий 2019 Сумська обл. ЧУ СОЛ –13 командне місце ; 

- березень 2019 Львівська ЧУ СОБ серед ДЮ СШ  – 11 місце; 

- квітень 2019 Сумська обл. ЧУ СОБ серед юнаків та юніорів – 10 місце; 

- травень 2019 Чернівецька обл. Командний ЧУ СОБ – 13 місце; 



- вересень 2019 м. Київ ЧУ СОБ на спринтерських – 12 місце серед юнаків та 

юніорів . 

 

 

5. Перспективні напрямки підвищення спортивних результатів у наступних 

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

Не знаємо відповіді на це питання 

 

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.  Нема. 

 

7. Пропозиції до: 

Проект програми  розвитку СО на 2020-2025: 

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

- розробити навчальні програми з підвищення кваліфікації тренерів -викладачів 

та зобов’язати всіх тренерів-викладачів проходити навчання лише в ФСОУ ; 

- введення обов’язкової сертифікації тренерів (на зразок інших видів спорту ) 

- внесення змін до фінансово -майнового регламенту щодо розміру заявочного 

внеску на змаганнях .  

 

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ  

 

У 2019 році ВП ФСОУ у Донецькій  області отримав дохід   2392,50 грн., як 

частку з річних та вступних внесків ФСОУ. Усі кошти були витрачені на компенсацію 

витрат спортсменів ВП ФСОУ, які приймали участь в офіційних старт ах, на 

укріплення матеріальної бази  (знаки контрольних пунктів, розмітку дистанцій) .  

 

 

Голова ВП  ГО  ФСОУ у Донецькій обл.                  О.М. Мирний 


