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Передумови
Здоров’я людей є визначальною ключовою 

ознакою стану розвитку суспільства і не є суто ме-
дичною проблемою. Переважна більшість чинни-
ків, що впливають на стан здоров’я людини, від-
носяться до умов та способу життя. 

Останніми роками в Кураховому, як і в інших 
містах, серед молоді спостерігається зростання 
рівня захворюваності на так звані соціальні хво-
роби (ВІЛ/СНІД, хвороби, що передаються ста-
тевим шляхом, наркоманія). Тому важливим за-
вданням для органів місцевого самоврядування 
є пропаганда серед підростаючого покоління здо-
рового способу життя та створення умов для зміс-
товного та корисного проведення вільного часу.

Практика
Курахівська міська рада затвердила та ре-

алізує «Програму організації та будівництва 
спортивних і дитячих майданчиків м. Курахове 
на 2011-2015 роки». Головна мета – реалізація 
першочергових і перспективних заходів, спрямо-
ваних на створення належних умов для розвитку 
масових видів спорту, організації змістовного до-
звілля для дітей та молоді. 

Недостатність в місті сучасних майданчиків 
для спортивних ігор була негативним чинником, 
що впливав на стан здоров’я його жителів, зокре-
ма, молоді. Крім того, відсутність місця проведен-
ня дозвілля зумовлювала антигуманну поведінку 
у молодіжному середовищі.

Тому, в ході реалізації Програми увага акцен-
тувалася на влаштуванні спортивних майданчи-
ків саме поруч з житловими будинками. Так про-
тягом року у різних куточках міста на відкритих 
майданчиках було встановлено три вуличних тре-
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нажерні комплекси. Тепер городяни мають мож-
ливість займатися спортом на відкритому повітрі 
за місцем проживання.

В рамках реалізації Програми на території 
міського мікрорайону Южний створено міні-фут-
больне поле зі штучним покриттям. Будівництво 
цього об’єкту стало можливим завдяки фінансо-
вій підтримці соціального партнера міської влади 
– компанії ДТЕК. Відразу після урочистого від-
криття поля відбувся товариський турнір з міні-
футболу серед юнаків за участю команди селища 
Добротвір (Львівська область) та міста Курахове.

Важливою подією для всього міста стало ство-
рення на базі колишньої КДЮСШ №5 Комуналь-
ного закладу «Курахівській міський центр фізич-
ного здоров’я населення». Центр, функціонуючи 
як дитячо-юнацька спортивна школа, розвиває 

такі види спорту: плавання, футбол, волейбол, 
парусний спорт, кікбоксинг. Спортивні секції 
відвідують більше 500 дітей та підлітків. На базі 
закладу діють 38 навчальних груп. Протягом року 
Центр організував та провів 20 спортивних за-
ходів. Його учні є гордістю міста і представляють 
Курахове на спортивних змаганнях різного рівня.

Результати
Результатом наполегливої роботи міської вла-

ди щодо створення умов для заняття масовими 
видами спорту дітей та молоді стало зростання на 
30% рівня забезпеченості сучасними майданчи-
ками. 

Збільшилась кількість молодих людей, що за-
ймаються спортом, і як наслідок - зменшився на 
15% рівень захворюваності серед дітей та підліт-
ків на соціально-зумовлені хвороби. 



46 Не менш важливо, що вирішено проблему 
проведення молоддю вільного часу з користю 
для здоров’я – створено можливості для заняття 
фізичною культурою, проведення змагань з міні-
футболу та інших видів спорту. 

Слід відмітити, що молодь охоче долучається 
до корисного проведення дозвілля, відчуваючи, 
що міська влада піклується про неї та реально ви-
рішує її проблеми. 

Інформація для контактів
Виконавчий комітет 
Курахівської міської ради
пр. К. Маркса, 4
м. Курахове, Донецька область 85612 
тел. 6278-3 22 48
ел. пошта: sovet.85@mail.ru
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