
Вих. 23/03/16.                                  Народному Депутату України Денису Силантьєву.
   Повідомляємо про інформацію та тези по темі: "Шляхи розвитку фізичної 
культури і спорту в Україні в умовах децентралізації влади".
  З часів незалежності  нашої держави і до сьогодні, в нашому суспільстві активно 
розвиваються процеси деградації майбутнього молодого покоління. Перш за все це 
паління, вживання спиртних напоїв, наркоманія, безпритульність та злочинність.
  Середній вік українця, найнижчий показник в Європі. Влада повинна зрозуміти, 
що витрати на соціальне лікування можна компенсувати витратами на спорт, де 
пропагандується здоровий спосіб життя. 
  В Україні потрібно пропагандувати здоровий спосіб життя, залучати всіх охочих, 
які будуть розбудовувати спортивну інфраструктуру, це приватні особи, які 
пропонують свої послуги в розвиток спорту, громадські організації, благодійні 
фонди, спортивні Федерації. Від держави ми чекаємо скасування бюрократичного 
бар'єру щодо громадських організацій, які беруть на себе відповідальність в 
створенні спортивних закладів для дітей та юнаків та наданя їм занять на 
безкоштовній основі.
   В 2015 році в Україні закрили 47 дитячо-юнацьких спортивних шкіл після чого 30 
тис. дітей залишились на вулиці. За один рік закрили 83 ДЮСШ. ЛМГО "Центр 
фізичної культури та оздоровлення" звертається до Міністерство молоді та спорту 
дозволити взяти ініціативу в вирішенні цієї проблеми.
    Наша громадська організація була заснована в 2011р. спортивними активістами 
міста. В 2012 році ми створили та відкрили в м. Луцьку спортивний заклад для 
безкоштовних занять Школа боксу "Ринг-2012" в якому займається 120 дітей та 
юнаків. В 2014р. перемогли в конкурсі, який проходив в Києві на оренду 
приміщення, яке не використовувалось для створення в ньому спортивного закладу 
для дітей та юнаків. Це початок створення "Спортивно-соціальної мережі" по всіх 
регіонах України.
  Нам потрібно зробити реєстр, список закритих спортивних закладів державної, 
комунальної власності по регіонах України та розпочати дієво новий підхід до цієї 
проблеми.
   В нас є досвід створення спортивних закладів і взаємодія з державними 
спортивними підрозділами та міським спорткомітетом. 
   В м. Луцьк Федерація з боксу шукала шляхи вирішення матеріально-технічної 
бази для тренувань. В кожному обласному центрі є комунальні приміщення, які не 
використовуються. Такі приміщення можуть передаватись громадам в оренду для 
громадських організацій на пільгових умовах. В конкурсах на отримання спортивних 
об'єктів в оренду, не повинні брати участь комерційні структури. Для створення 
спортивного закладу ми використовуємо  зацікавлені в цьому структури такі, як 
влада міста, депутати, які закріпленні за даним виборчим округом, де знаходиться 
спортивний заклад, ОСББ, жителі даного житлового району, бізнесові структури, 
громадські організації, благодійні фонди та спортивні федерації, які зацікавлені в 
цих міроприємствах. Співпраця з ДЮСШ дала змогу нам залучити тренерів, 
майстрів спорту до занять в нашому новоствореному спортивному закладі. Ця 
матеріально-технічна база стала засобом безкоштовних занять. Діти та юнаки 
тренуються на безкоштовній основі, а заробітна плата тренерів оплачується з 
бюджету міста. Таким чином, ми виконуємо важливу Державну програму - "забрати 
дітей з вулиць", пропаганда здорового способу життя і як наслідок позитивний 
вплив колективу на формування особистості. 



     В Україні гостро стоїть питання спортивних майданчиків, які відведені для дітей 
в минулі часи. Це надбання народу і ці майданчики повинні служити громаді, їх 
потрібно передавати не змінюючи цільове призначення та контролювати їх 
використання. ОСББ та інші організації, які взяли будинки, квартали, райони на 
обслуговування повинні утримувати існуючі спортивні майданчики коштами 
мешканців будинків.
   ЛМГО "Центр фізичної культури та оздоровлення" при підтримці Польсько-
Української торгової палати планують розбудовувати сітку спортивних майданчиків 
та спортивних клубів по містах, регіонах України. Це дозволить забрати дітей з 
вулиць, дасть можливість працевлаштувати наших спортсменів, тренерів-майстрів 
спорту.          
   Співпраця нашої організації з Українською-Польською господарчою палатою 
дасть можливість перетинати кордон за спрощеними умовами, здійснити мету 
їздити на спортивні турніри, змагання, ділитись досвідом.
   В наш час створюються різні моделі громадських організацій по регіонах, які 
хочуть долучитись до державної програми виховання дітей, але чиновникам це не 
подобається і вони бачать в цьому своїх конкурентів. Це не спортивні змагання, це 
клопітка робота зацікавлених людей любителів спорту, які поважають спортивні 
традиції, які фанати своїх спортивних кумирів. Ці ініціативи громади потрібно взяти 
на озброєння владі в вирішенні Державної політики. Вони дуже важливі, тому що 
акумулюються на це великі приватні кошти, якими людина хоче внести свій 
особистий вклад в розвиток спорту, привертаючи увагу інших, закликаючи всіх до 
благих справ. Благодійні справи, які хочуть робити люди, потрібно публікувати для 
прикладу інших. 
   Ми підтримуємо пропозиції акумулювання коштів для розвитку спортивної 
інфраструктури, які пропонує Народний Депутат, багаторазовий Чемпіон світу 
Денис Силантьєв.
   В Україні потрібно змінити застарілі погляди на розвиток спорту застосувати ще й 
такі методи:
- запустити в обіг спортивні лотереї, які дадуть надходження до спортивного 
бюджету;

- внести зміни до Податкового кодексу з метою розвитку сфери фізичної культури 
і спорту;

- звільнити від сплати за землю для дитячих санаторно-курортних установ 
Украіни, а також організацій і підприємств на чиїх земельних ділянках розміщені 
спортивні об'єкти;

- змінити статтю 90 Бюджетного кодексу Украіни (щодо фінансування сфери 
фізичної культури і спорту).

 - підняти роль вчителя фізкультури в школах, предмета фізкультури, як одного з 
найважливіших. Надати для фізвиховання більше годин для навчання у всіх 
учбових закладах.
 - контролювати роботу ДЮСШ за використанням коштів, застосувати в дію 
електронну програму, яка систематизує і контролює роботу ДЮСШ, щоб не було 
мертвих душ і роздутого персоналу.
  Ми Радикально повинні змінити спортивну інфраструктуру. Нам потрібні ініціативні 
сильні професіонали, які за свою роботу будуть відповідати згідно посадових 
інструкцій, які вони приймуть.
  Побажаємо українцям оздоровлення нації та підвищення соціального рівня людей.                                                      
Г о л о в а ЛМ Г О "Ц е н т р ф і з и ч н о ї к у л ь т у р и т а о з д о р о в л е н н я " :                                                 
Олександр  Лукашевський.


