
 

 
УКРАЇНА 
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ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Івано-Франківської області 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

РІШЕННЯ 

 

від   16 березня 2018 року                                                                           № 22 

 

Про стан спортивно-масової  

роботи в ОТГ 

 

Брошнів-Осадською селищною радою об’єднаної територіальної громади 

вживаються заходи щодо розвитку фізичної культури і спорту, створюються 

умови для залучення різних груп населення до регулярних занять фізичною 

культурою і спортом, формування в населення інтересу і звичок до занять 

фізичними вправами, утримання матеріально-спортивної бази. 

В селищі Брошнів-Осада велика увага приділяється спорту, а саме: футболу, 

боротьбі, боксу, шахматам. 

До послуг жителів ОТГ  

-в смт Брошнів-Осада: 

два стадіони, два спортивні майданчики із штучним покриттям (футбольний, 

тенісний), два спортивні зали (Брошнів-Осадський ліцей, Брошнівський ПЛПЛ). 

-в с.Креховичі 

стадіон, спортивний зал (Креховицька гімназія). 

-в с.Кадобна: 

стадіон спортивний зал (Кадобнянська гімназія). 

Для підвищення інтересу до здорового способу життя придбано та 

встановлено вуличні тренажери, подано заявку щодо потреби у новому 

будівництві футбольних полів з штучним покриттям. 

 Значно підвищить рівень спортивно-масової і фізкультурно-оздоровчої 

роботи відкриття Брошнів-Осадської ДЮСШ, яка є юридичною особою і діє на 

підставі статуту.  

Спортивна школа у своїй структурі має відділення з футболу, волейболу, 

баскетболу, легкої атлетики,  боротьби та боксу. Заняття проходять на базі  

Брошнів-Осадського ліцею та стадіону «Карпати» в селищі Брошнів-Осада. 



На даний час в спортивній школі навчаються 17 учнів, які розпочинали 

навчання у Рожнятівській ДЮСШ, прийнято ще 50 дітей, що опановують фази 

футбольної гри. В квітні місяця розпочнеться навчання в секції волейболу. З 

2018-2019 н.р. планується  провести набір на навчання з баскетболу, боксу, 

боротьби. 

Проблемою розвитку спортивно-масової роботи в цілому є відсутність 

необхідної матеріальної бази. 

Основним важелем залучення громадян до різних фізкультурно-

спортивних форм здорового способу життя є організація і проведення 

спортивних ігор та фізкультурно-спортивних змагань. 

 Так, в лютому місяці в смт Брошнів-Осада проходив турнір з 

волейболу серед дівчат, фінал районного чемпіонату з міні – футболу. 

Футболісти збірної команди  ОТГ зайняли почесне друге місце. 

 У фіналі кубка Калуша з футзалу футболісти ОТГ посіли 2 місце із 42 

команд і стали почесним срібними призерами. 

18 березня в спортивному залі Брошнів-Осадського ліцею пройдуть 

фінальні змагання першого міжрайонного турніру з волейболу.  

 Щодо перспектив розвитку спортивно-масової роботи, Брошнів-

Осадською селищною радою ОТГ, прийнято Програму розвитку фізичної 

культури та спорту на 2018-2020 роки. Це комплекс заходів,  спрямованих на 

підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері фізичної 

культури і спорту. 

В основу Програми покладено ідею задоволення потреб кожного 

громадянина в фізкультурно-оздоровчих та спортивних послугах.  

Реалізація Програми забезпечить створення умов для покращення 

фізичного потенціалу і здоров'я населення, прискорить процес адаптації 

фізкультурно-спортивного руху до ринкових відносин, дасть змогу вийти на 

рівень передових показників фізичного розвитку населення та спортивних 

досягнень, сприятиме збільшенню кількості спортивно-масових заходів.  

       Керуючись ст. 32  Закону України   «Про місцеве самоврядування в Україні», 

з метою залучення юнацтва, молоді та інших верств населення до занять 

фізичною культурою і спортом, виконавчий комітет селищної ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію  заступника  селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Н.Олексюк про проведення фізкультурно-оздоровчої  

та спортивно-масової  роботи в Брошнів – Осадській об’єднаній територіальній 

громаді взяти до відома. 

 

2.Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету селищної ради 

2.1.Вжити заходів щодо приведення до вимог освітньої діяльності 

навчальних планів і програм ДЮСШ, забезпечення ДЮСШ належним 

інвентарем, залучення до тренерського складу фахівців з відповідною 

профільною освітою. 

2.2.Провести облік спортивних споруд  та майданчиків  на території 

об’єднаної територіальної громади.  



 

3.Виконавчому комітету селищної ради 

3.1.Сприяти покращенню матеріально – технічної бази закладів освіти та 

спортивних споруд на території об’єднаної територіальної громади. 

3.2. Забезпечити проведення робіт з благоустрою спортивних майданчиків, 

розташованих на території об’єднаної територіальної громади. 

3.3.Надавати допомогу кращим спортсменам ОТГ для участі в навчально-

тренувальних зборах та змаганнях вищого рівня. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника  

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.Олексюк. 

 

 

 

Брошнів-Осадський селищний голова    Назарій Іванів 

 

 
 


