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Комунального підприємства «Арцизьке 

фізкультурно-спортивне підприємство «Колос» 

Арцизької міської ради за 2021 рік 

 

У 2021 році було розроблено та затверджено Програму розвитку 

фізичної культури і спорту Арцизької міської територіальної громади на 

2021-2023 роки. Яка спрямована на подальший розвиток сфери фізичної 

культури та спорту в Арцизькій міській територіальній громаді, проведення 

фізкультурно-оздоровчої та спортивно масової роботи, заохочення заняття 

спортом серед дитячо-юнацького населення громади, поліпшення 

нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, 

медичного та інформаційного забезпечення спортивно-оздоровчої роботи, 

нагородження, відзначення та стимулювання переможців та учасників 

обласних, регіональних, всеукраїнських та міжнародних змагань, галузевих 

спартакіад, чемпіонатів України. 

Згідно План-календарю спортивних заходів у Арцизькій громаді 

проводилась 1-ша  Спартакіада серед сільських колективів фізичної культури 

Арцизької міської територіальної громади.  

До Плану-календарю було включено 18 видів спортивних заходів а 

саме: волейбол (чоловіки), волейбол (ветерани), волейбол (жінки), баскетбол 

(чоловіки), шахи, шашки, гирьовий спорт, настільний теніс, крос 

л/атлетичний, амрестлінг, перетягування каната, дартс, міні-футбол, мiнi-

футбол (ветерани), футбол, гандбол, вільна боротьба. Проведено 11 видів 

спорту. Протягом року у змаганнях прийняло участь 734 спортсмена у т.ч.: 

армрестлінг (5 сіл – 26 чол.), баскетбол (6-72), волейбол чоловіки (12-152), 

волейбол ветерани (9-112), легкоатлетичний крос (6-24), перетягування 

каната(6-30),  дартс(7-14), футбол (5-100), шашки (9-112) футбол ветерани (5-

92), міні-футбол серед дорослих (9-110). 

В Арцизький громаді у 2021 році проводився Чемпіонат Арцизької 

міської територіальної громади з футболу серед дорослих команд 2021 року. 

Де приймало участь 7 команд а саме: ФК «Арциз», ФК «Виноградівка», ФК 



«Прямобалка», ФК «Нова Іванівка», ФК «Тарутине», ФК «Купоран». 

Чемпіонат тривав з травня по жовтень 2021 року 14 турів.  

І - місце зайняла команда с. Виноградівка; 

ІІ - місьце зайняла команда смт Тарутине; 

ІІІ - місьце зайняла команда с. Делень. 

Проводився відкритий Чемпіонат міста Арциз з футболу 8х8 Арцизької 

міської територіальної громади серед дорослих команд 2021 року. Де 

приймало участь 7 команд а саме: ФК «ДЮСШ», ФК «Легіон», ФК 

«Ветерани», ФК «Главані»,  ФК «Павлівська ТГ», ФК «Теплицька ТГ», ФК 

«АМК». 

 Чемпіонат тривав з травня по грудень 2021 року 14 турів. 

І- місце Павлівська ТГ; 

ІІ- місце Арцизька ДЮСШ; 

ІІІ – місце Терплицька ТГ. 

Футбольний клуб Буджак-Арциз приймав участь у Першості 

області з футболу групи «Південь» серед аматорських. Сезон 2021. Де 

приймали участь  8 команд «Буджак», «Яськи», ФК «Березино», 

«Дністровець-Затока», «ім. В.З.Тура-2», «Олімп», «Морська Академія», 

«Зоря».   

Чемпіонат тривав з травня по жовтень 2021 року 14 турів.  

Футбольний клуб Буджак-Арциз у другій лізі здобув перемогу та 

став переможцем другої ліги Одеської області з футболу. 

Відповідно до єдиного календарного плану ГО Одеської територіальної 

організації ВФСТ «Колос» організовано Спортивні ігри серед міських, 

селищних  територіальних громад  Одещини 2021 року. Команди Арцизької 

міської територіальної громади приймали участь у спортивних змаганнях  

ігор серед міських, селищних  територіальних громад  Одещини 2021 року.  

4-6 червня 2021 року збірна команда Арцизької громади взяла участь у 

спортивних іграх Одеської області, присвячених XXXII Олімпійським іграм 

у Токіо, які проходили на базі санаторію ім. С. ЛАЗО (смт. Сергіївка 

Білгород-Дністровського району).  

Змагання проводилися серед міських, селищних територіальних громад 

з 7 видів спорту, а саме: армрестлінгу, волейболу (серед чоловік.), гирьового 



спорту, легкоатлетичного кросу, настільного тенісу, перетягування канату та 

змагання серед спортивних сімей (дартс та естафета). 

Гіровий спорт у яких взяло участь 32 спортсмени.  

Командний залік: 

1 місце – Арцизька громада  

Армрестлінг у якому взяли участь 32 спортсмени.  

Командний залік:  

3 місце – Арцизька 

Легкоатлетичний крос взяло участь 48 спортсменів.  

Командний залік:  

1 місце – Арцизька  

У змаганнях серед спортивних сімей 9 сімей взяли участь. В естафеті 2 

місце  Дартс 1 місце  

За сумою двох видів  1 місце – Арцизька громада. 

У змаганнях з волейболу серед чоловіків. У зональних змаганнях взяли 

участь 18 команд. Переможці зон – команди Арцизької, Балтської, 

Березовської, Саратської, Любашівської та Роздільнянської громад визначали 

найсильнішу команду. 

1 місце зайняла команда Арцизької громади. 

22 серпня 2021 року у смт. Овідіополь змагання Спортивних ігор 

області з футболу серед команд міських та селищних громад.  

3 місце зайняла команда Арцизької громади. 

З 17 по 19 вересня в оздоровчому центрі «Гірський Орел» (у смт. 

Затока) Одеська територіальна організація «Колос» згідно з обласним 

календарем провела змагання з пляжного волейболу серед чоловічих та 

жіночих команд за програмою спортивних ігор серед громад Одеської 

області. Змагання пройшли одночасно серед міських, селищних та сільських 

громад. 

2 місце серед чоловіків зайняла команда Арцизької громади. 

5 місце серед жінок зайняла команда Арцизької громади.  

02-03 жовтня наша збірна команда Арцизької громади приймала участь 

у фінальних змаганнях з баскетболу серед міських, селищних громад 

Одеської області. 



3 місце зайняла команда Арцизької громади. 

З 09 по 10 жовтня у місті Одеса пройшли фінальні змагання з 

волейболу серед жіночих команд міських та селищних територіальних 

громад. 

2 місце зайняла команда Арцизької громади.  

За підсумками результатів Спортивних ігор серед міських, 

селищних територіальних громад Одещини 2021 року наша громада 

посіла перше місце (додаток підсумки ігор). 

Проведено пам’ятних змагань в місті Арциз та старостинских 

округах Арцизької міської територіальної громади. 

Проведено відкритий турнір з настільного тенісу Арцизької міської 

територіальної громади в місті Арциз  Одеської області 15 травня 2021 року 

Проведено турнір в честь відкриття спортивних об’єктів в Холмському  

закладі загальної середньої І-ІІІ  ступенів Арцизької міської ради 16 травня 

2021 року.   

Проведено турнір в честь відкриття спортивної зали в селі Главані 16 

травня 2021 року.  

На честь 191 – річчя заснування села Главані 08 серпня 2021 року.   

Проведено змагання: міні-футбол, волейбол, армрестлинг, гирьовий 

спорт.   

На честь святкування 199 – річчя заснування села Нова Іванівка 14 

серпня 2021 року.  

Проведено змагання: міні-футбол, волейбол (чоловіки, жінки), 

армрестлинг, гирьовий спорт, перетягування канату, дартц сім’я.    

Проведено змагання з волейболу серед чоловіків з нагоди святкування 

205 – річчя заснування міста Арциз 21серпня 2021 року.  

З нагоди святкування 205 – річчя заснування міста Арциз 21серпня 

2021 року проведено футбольний матч Буджак-Тура-2 в рамках Першості 

області з футболу групи «Південь» серед аматорських команд. Сезон 

2021.  

Проведено відкритий турнір з настільного тенісу з нагоди святкування 

205 – річчя заснування міста Арциз 21серпня 2021 року. 

На честь 187 – річчя заснування села Прямобалка 24 серпня 2021 року.   



Проведено змагання: міні-футбол (юнаки-дорослі), армрестлинг, 

гирьовий спорт, перетягування канату.    

На честь 191 – річчя заснування села Делень 29 серпня 2021 року.   

Проведено змагання: волейбол (дорослі), міні-футбол (юнаки-дорослі), 

армрестлинг, гирьовий спорт, шашки. 

На честь 210 – річчя заснування села Кам'янське, а також з нагоди Дня 

козацтва та Дня захисника і захисниці України  14 жовтня 2021 року.   

Проведено змагання: баскетбол (жінки), волейбол (дорослі), 

армрестлинг, гирьовий спорт, перетягування канату.    

 

Проведено ремонтних робіт Комунальним підприємством «Арцизьке 

фізкультурно-спортивне підприємство «Колос» Арцизької міської ради у 

2021 році 

Відповідно до наказу КП «АФСП  «Колос» Арцизької міської ради від 

09 квітня 2021 року № 9 проведено місячник благоустрою стадіонів, 

спортивних майданчиків на території Ацизької міської територіальної 

громади. З метою забезпечення чистоти та порядку в галузі благоустрою 

стадіонів та спортивних майданчиків  на території Арцизької міської 

територіальної громади  проведено загальні суботники: 17 квітня; 24 квітня; 

01 травня 2021 року. На стадіоні міста Арциз та стадіонах старостинских 

округів Виноградівка, Делень, Главані, Нова Іванівка, Прямобалка, 

Задунаївка в рамках місячника проведено фарбування спортивного 

інвентарю, побілка бордюрів, дерев. 

Проведено поточний ремонт огорожі на стадіоні старостинського 

округу Делень.  

Проведено поточний ремонт на стадіоні старостівського округу Нова 

Іванівка встановлено лавки для глядачів, встановлено центральні ворота на 

в’їзд на стадіон.  

 

 



Придбано спортивного та нагороджувального інвентарю Комунальним  

підприємством «Арцизьке фізкультурно-спортивне підприємство 

«Колос» Арцизької міської ради у 2021 році 

 

Стіл для тенісу DonicWaldner Premium 30 – 1 одиниця 

Стіл для тенісу DonicClassic 25– 1 одиниця 

Кубки –33 комплекта 

Грамоти- 700 шт 

Статуєтки– 51 шт 

Мідалі–420 шт 

М'яч футбольний  SelectCore Cr-021 №5 - 10 шт 

М'яч футбольний Torfabric жовтий клеєний №5 – 9шт 

сітка на ворота футбол.тренувальнабезузловая (2шт) ЄВРО Еліт 2,1 SO-2325 

(РР 4мм,осередок 12 см,р-р 2,6х7,5м, глибина 2,1х2,1 м,жовтий-синій)- 1 

комплект  

М'яч футбольний SelectNumero 10 FIFA (015) ,бел/син,розмір 5 – 2шт 

М'яч волейбольний MIKASA MVA 300 – 1 шт 

М'яч волейбольний MIKASA MVA 310- 1шт 

М'яч волейбольний Mikasa MVA200- 2шт 

М'яч волейбольний Mikasa V300W- 3шт 

Гетри футбольні (41-45) – 15 шт 

Професійна сітка для футбольних воріт 7,5х2,5х2,2м  m.Green(шнур 3,5мм) 

Табло перекідне для ігор С-0039 (006)(3х3,метал) 1 комплект 

Сітка для м'ячів – 2шт 

Сітка для волейболу ЄВРО НОРМА ЛАЙТ SO-2078 (РР3мм,р-р 9,5х1 м, 

осередок 10х10 см, з метал тросом,білий, чорний-білий) з антеною -1 

одиниця 

Сітка волейбольна LQN-0618 профі з антеною – 1 одиниця 

Сітка для міні футбольних воріт Україна 3мх2м1 м'яч-12,5 смх12,5 см, 

поліпропілен,комплектація:2шт – 1 комплект 

М'яч з футзалу №4 Grain PU CORE ATTACK CRF-041 (5сл,зшитий вручну)- 

3шт 

 



Витрати на фінансування Комунального підприємства «Арцизьке 

фізкультурно-спортивне підприємство «Колос» 

Арцизької міської ради за 2021 рік 

 

Оплата праці - 1373,6 тис. грн; 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 48 тис. грн; 

Придбання спортивного обладнання та інвентарю – 247 тис. грн; 

Придбання  обладнання та інвентарю довгострокового користування - 99,8 

тис. грн; 

Спортивні заходи, фізкультурно-оздоровча та навчально-тренувальна робота 

- 99 тис. грн; 

Видатки на інші заходи та послуги - 387,5 тис. грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


