
Звіт  

ВП ГО «ФСОУ» в Миколаївській області 

2018-2019р.р. 

1. Керівник відокремленого підрозділу – Скуляр Микола Сергійович. 

2. Організаційний комітет: – 7 осіб (спортсмени-орієнтувальники, тренер, відповідальні за організаційну 

та технічну підготовку).  

3. Члени ФСОУ – 10. 

4. Кількість осіб, що займаються орієнтуванням в Миколаївській області – біля 120 осіб (це дуже умовна 

цифра, насправді нереально надати такі відомості, оскільки невідомі критерії відбору). 

5. Кількість проведених заходів за 2018-2019р.р. – 13 (в т.ч. 3 – Всеукраїнського рівня «Кубок 

Партизанської Іскри», «День Енергетика»). Учасники змагань з міст: Южноукраїнськ, Вознесенськ, 

Первомайськ, Миколаїв, Одеса, Київ, Кіровоград, Сміла, Дніпро, Харків (від 50 до 250 учасників). 

6. База підготовки – секція спортивного орієнтування при спортивному комплексі «Олімп» 

Южноукраїнської  АЕС  м.Южноукраїнськ. 

7. Тренерські кадри – тренер 1категорії Свідніцька Леся Григорівна. 

8. Матеріально-технічна база в основному складається з майна секції спортивного орієнтування 

спортивного комплексу «Олімп» (м.Южноукраїнськ) та майна спортсменів і прихильників спортивного 

орієнтування. 

9. Фінансова підтримка в 2019 році – управління молоді, спорту та культури Южноукраїнської міської 

ради (далі УМСК) (є наявна угода між ВП ГО «ФСОУ» в Миколаївській області та УМСК Южноукраїнської 

міської ради), профсоюзний комітет  ЮУ АЕС. За рахунок цих коштів команда орієнтувальників змогла 

прийти участь у Чемпіонатах України. В 2018 році була фінансова підтримка обласного управляння 

спорту.  

10. Фінансові потреби по підрозділу не можемо надати, оскільки організаційно немає  можливості вести 

фінансовий облік в необхідному обсязі. 

11. У 2018 році ВП ГО ФСОУ в Миколаївській області отримано - 220 грн..,в 2019 році - 255 грн.. як частка з 

річних та вступних внесків членів ФСОУ. Кошти використані на відрядження – участь у звітно-виборчій 

конференції. 

12. Показники підготовки спортсменів: - КМС – 7 осіб , 1-й дорослий розряд - 4 особи, масові розряди – 

29 осіб. 

13. Перспективні напрямки підвищення спортивних результатів: 

 Максимальне використання електронної відмітки на базових тренуваннях (планування складних 

дистанцій, розрахованих на швидке читання карти і планування варіантів проходження дистанції); 

 Максимальна участь в НТЗ та змаганнях високого рівня (в залежності від фінансових 

можливостей); 

14. Проблемні питання підготовки тренувального процесу і змагальної діяльності збірної команди 

Миколаївської області: 

 Відсутність будь-якої активності і небажання спортсменів  районів (в т.ч. високого рівня підготовки) 

Миколаївської області (в т.ч. м.Миколаєва) в підготовчих заходах по спортивному орієнтуванню, в 

т.ч. числі із-за недостатнього, а іноді й відсутності відповідного фінансування. Наприклад, в 2019 

році за відсутності фінансування ми не змогли провести чемпіонат області. Фактичний центр 

спортивного орієнтування Миколаївської області знаходиться в м.Южноукраїнську, де ще є 

ентузіасти та прихильники спортивного орієнтування, підтримка та допомога управління молоді, 

спорту та культури м.Южноукраїнська та профкому ЮУ; 

 Проблеми фінансування підготовки картографічних матеріалів та наявності необхідної кількості 

членів команди для організаційно-технічної підготовки змагань, що теж залежить від 

фінансування підготовчих заходів. 

 

 

Керівник ВП ГО «ФСОУ» в Миколаївській області                                М.С.Скуляр 


