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УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Проект

РІШЕННЯ

. 2 0 2 1  р . сесія 8 скликання

Про внесення змін та доповнень до 
П р ог^ м и  розвитку фізичної культури і спорту 

у вінницькій області на 20І1-202ь роки, 
затвердженої рішенням 10 сесії обласної Ради 

8 скликання від 25 червня 2021 року № 160

Відповідно до пункт}/ 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, статті 47 Закону України „Про фізичну культуру і 
спорт , Порядку формування, фінансування і моніторингу виконання 
регіональних (комплексних) проіуам, затвердженого рішенням 4 сесії обласної 

?ади 8 скликання від 29 січня 2021 року № 38, з метою забезпечення реалізації 
перспективних заходів, спрямованих на розвиток сфери фізичної культури і 
спорту, враховуючи висновки постійних комісій обласної Ради з питань освіти, 
релігії, культури, молоді та спорту, з питань економіки, фінансів та бюджету, 
обласна ї^ада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до Програми розвитку фізичної культури і 
спорту у Вінницькій області на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 10 сесії 
обласної Ради 8 скликання від 25 червня 2021 ^)оку № 160 (далі -  Програма), та 
викласти Програму з додатками у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань: ̂  освіти, релігії, і^льтури, молоді та спорту 
(Замкова Н.Л.), економіки, фінансів та бюджету (Лкубович Г.А.).

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



1.6. Н апрями діяльвості та  заходе П рограми 
розвитку фізвчвоТ культури  і спорту в  Вінвицьісій області иа 2021 • 2025 роки

Додаток___ до
рішення обласної Ради 

в ід ___ жовтня 2021 року

Н азва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів Програми
Термін

виконання Виконавці
Джерела

фіиансуван
ня

Оріснтовві обсяги 
ф інавсуваеня О чікувявнй

заходу рік ти с . грн
результат

1-1 Організація та проведення фізкультурно- 
оздоровчих заходів для різних фуп 
населення за місцем проживання та масового

2021 148,3

відпочинку, в тому ЧИСЛІ центрами фізичного 
здоров’я населення „Спорт для всіх”, 
зокрема: «Мама, тато, я - спортивна сім’я».

Структурний підрозділ облдержадміністрації 
відповідальний за фізичну культуру і спорт, 
обласний центр фізичного здоров’я 
населення «Спорт для всіх» (за згодою)

2022 163,1
аудитороії за місцем 
проживання та 
масового відпочинку

«Козацькі розваги», «Рух заради здоров’я», 
«Скандинавська ходьба», одноденні та 
багатоденні походи (водні, велосипедні і 
пішохідні) та забезпечення діяльності 
центрів фізичного здоров’я населення, 
покрашення матеріально-технічної бази 
обласного центру фізичного населення 
"Спорт для всіх", придбання інвентарю та 
екіпірування

202М 025 Обласний
бюджет 2023 179,4

чисельностю 10 
тисяч осіб щороку. 
Щорічне проведення

2024 197,4

100 заходів
фізкультурно-
оздоровчого

2025 217,1

1.2. Надання фінансової підтримки на 
поточні видатки для утримання та

2021 1335,1

проведення заходів з виконання статутних 
завдань з організації фізкультурно- 
оздоровчої та  спор(тивноі діяльності за 
місцем роботи іромадян, серед галузей 
народного господарства, соціальної та 
побутової сфери, проведення обласних

Структурний підрозділ облдержадміністрації
Обласний
бюджет

2022 1468,6 Залучення понад 15 
тис працюючих осіб 
для участі в 
галузевих

2021-2025
відповідальний за фізичну культуру і спорт, 
обласні організації фізкультурно-спортивних 
товариств (за згодою)

2023 1616

заходів, підготовки та участі у відповідних 
всеукраїнських заходах і спартакіадах 
осередками фізкультурно-спортивних 
товариств "Спартак" і "Україна"

2024 1777
спартакіадах щорічно

2025 1955

Директор Департаменту гуманітарної політики обласної державної адміністрації Олександр Мельник



С творення умов для 
забезпечення 
оптнмальноТ рухової 
активності різних 
грун населення для 
зміцнення здоров’я з 
урахуванням 
інтересів, здібностей 
та  інаввідуальвих 
особлйвостен 
кожного

2021 10 Щорічне залучення

1.3. Організація, проведення фізкультурно-
Структурний підрозділ облдержадміністрації 
відповідальний за фізичну культуру і спорт

Обласний
бюджет

2022 22 до участі у змаган иях

оздоровчих та спортивних заходів серед 2021-2025 2023 24,2
обласного і 
всеукраїнського 
рівнів понад 1 тис.2024 26,6

2025 29,3 осіб

1 -4. Організація, проведення щороку 
регіональних спартакіад серед депутатів

2021 10 Щорічне залучення

Структурний підрозділ облдержадміністрації 
відповідальний за фізичну культуру і спорт, 
обласні організації фізкультурно-спортивних

Обласний
бюджет

2022 ПО спартакіад понад 0 ,7
органів місцевого самоврядування всіх рівнів 
та забезпечення участі у Всеукраїнській 
спартакіаді

2021-2025 2023 121 тис. осіб 
Формування і 
відрядження збірної 
команди області

товариств (за згодою) 2024 133,1

2025 146,4

2021 10

1,5. Організація, проведення щороку 
регіональних спартакіад серед державних Структурний підрозділ облдержадміністрації 

відповідальний за фізичну культуру і спорт, 
обласні організації фізкультурно-спортивних 
товариств (за згодою)

2022 385 залучення 0,7 тис

службовців, посадових осіб органів 
виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування та забезпечення участі у 
Всеукраїнській спартакіаді

2021-2025 Обласний
бюджет

2023 423
осіб щороку. 
Формування і

2024 465
відрядження збірної 
команди області

2025 500

1.6. Проведення спортивних заходів серед 
учасників боііових дій, ветеранів війни та 
членів їх сімсіі, сімей загиблих (померлих) 
ветеранів війни, учасників

2021 10

антитерористичної операції та операції 
об'єднаних сил, забезпечувати підготовку та 
участь їх у всеукраїнських і міжнародних 
спортивних заходах, зокрема в Іграх

Структурний підрозділ облдержадміністрації 
відповідальний за фізичну культуру і спорт,

2022 55
залучення 5 тис осіб

Нескорених, а також підготовку та участь 
збірних команд військовослужбовців у 
всеукраїнських змаганнях з видів спорту, 
інших масових фізкультурно-спортивних 
заходах. Всесвітніх іграх серед 
військовослужбовців та правоохоронців, 
чемпіонатах світу та Європи серед 
військовослужбовців та поліцейських, 
спартакіадах Збройних Сил України та 
динаміадах, інших міжнародних змаганнях

2021-2025
обласний центр фізичного здоровя населення 
"Спорт для всіх", обласні організації 
фізкультурно-спортивних товариств (за 
згодою)

Обласний
бюджет

2023 61

обласного і
всеукраїнського
рівнів

2024 67

2025 73

Директор Департаменту гуманітарної політики обласно? державної адміністрації Олександр Мельник



1.7. Організаиіятапроведення фізкультурно- 2021 1075,1

оздоровчих »спортивних заходів серед 
населення в сільській місцевості, проведення Структурний підрозділ облдержадміністрації 

відповідальний за фізичну культуру і спорт, 
обласна організація фізкультурно-

Обласний
бюджет

2022 1182,6 Проведення більш е 
35 змагань обласного 
рівня (разом із

заходів і багатоступеневих змагань серед 
територіальних фомад, серед студентів 
аграрних ВНЗ та участь у заходах

2021-2025 2023 1300,9
спортивного товариства "Колос" (за згодою)

2024 1431
комплексними)

вссукрзінськогх^ рівня.
2025 1574,1

1 -8 Створення умов для підвищення якості 2021 10
фізичної підшговки допризовної молоді, 
проведенняи обласної спартакіади 
допризовної молоді та  здійснювати щорічну 
підготовку та участь збірної команди 
Вінниччини у відцовідній Всеукраїнській

2022 55 Проведення обласної

2021-2025
Структурний підрозділ облдержадміністрації 
відповідальний за фізичну культуру і спорт

Обласний
бюджет 2023 60 Формування і 

відрядження збірної 
команди області2024 67

спартакіаді 2025 73

1.9, Визначення переможців обласного 2021 20 Залучення всіх 
фізкультурно- 
спортивних

рейтингу 3 визнаних в державі олімпійських 
та неолімпійських видів спорту (згідно 3 
окремим положенням) фізкультурно-

2022 105

2021-2025
Структурний підроздін облдержадміністрації 
відповідальний за фізичну культуру і спорт

Обласний
бюджет

2023 110 організацій та

спортивних організацій Вінниччини, дитячо- 
юнаиьких спортивних шкіл, територіальних 
громад області

2024 115 громад області до

2025 120
участі в обласних 
змаганнях

Стру*пуриий підрозділ облдержадміністрації 2021 0
Проведення
оцінювання1.10. Проведення щорічного оцінювання 

фізичної піпготовленості населення області

відповідальний за фізичну культуру і спорт, 
обласні організації фізкультурно-спортивних 
товариств та відомств, обласний центр

Обласний
бюджет

2022 10

2021-2025 2023 10 фізичного стану 
населення (понад 100 
тис. осіб)

фізичного здоров'я населення «Спорт для 2024 10
всіх» (за згодою) 2025 10

Директор Департаменту гуманітарної політики обласної державної адміністрації Оленсзндр Мельник



2.1. Проведення інформаційно- 
просвітницьких заходів (семінарів, круглих 
столів міжнародних зусфічей) та прес- 
конференцій, забезпечення підготовки і 
видання посібників, навчальних профам 3 
питань фізичного виховання, масового

Структурний підрозділ облдержадміністрації
2021 5

Видання щороку 
1(Ю0 підручників, 
посібників, буклетів. 
Залучення щороку 
понад 10 тисяч осіб  в

відповідальний за фізичну культуру і спорт, 
обласні організації фізкультурно-спортивних 2022 60

2021-2025
товариств та відомств, регіональний центр з 
фізичної культури і спорту осіб 3 
інвалідністю «Інваспорт», обласний центр 
фізичного здоров’я населення «Спорт для 
всіх», факульте фізичного виховання ВДПУ

Обласний
бюджет

2023 65

П опуляризація 
здорового способу 

ж иття та подолання 
суспільної

спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації 
3 метою організації навчального процесу та 2024 70,5

інформаційно-
просвітницьких

2 зокрема для дітей з інвалідністю. ім.М. Коцюбинського (за згодою)
2025 76,5

акціях

байдужості до 
здоров’я  населення Структурний підрозділ облдержадміністрації 2021 10

2.2. Висвітлення позитивного впливу ка 
здоров’я людини оптимальної рухової 
активності у засобах масової інформації,

відповідальний за фізичну культуру і спорт, 
обласні організації фізкультурно-спортивних 2022 94,7

Формування в 
громадян

2021-2025 товариств та відомств, регіональний центр з 
фізичної культури і спорту осіб 3

Обласний
бюгикет

2023 114,2
позитивного 
ставлення до

порталах та в соціальних мережах інвалідністю «Інваспорт», обласний центр 
фізичного здоров’я населення «Спорт для

2024 135,6 здорового способу 
життя

всіх» (за згодою) 2025 159,2

3 .1. Забезпечення діяльності мережі обласних 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних

Структурний підрозділ облдержадміністрації 
відповідальний за фізичну культуру і спорт, 
регіональний центр фізичної культури і

2021 7145,1

Обласний
бюджет

2022 6950,5
шкіл, покрашення їх матеріально-технічної 
бази, придбання інвентарю та екіпірування.

2021-2025 спорту осіб 3 інвалідністю "Інваспорт", 
обласні комунальні дитячо-юнацькі 2023 7649

обладнання та інвентарю довгострокового 
користування

спортивні школи та обласні дитячо-юнацькі 
спортивні школи фізкультурно-спортивних 
товариств (за згодою)

2024 8415

2025 9255
Залучення для занять 
в ДЮ СШ  різними 
видами спорту 12% 
дітей шкільного віку

3.2 Надання фінансової підтримки на
Стру*ггурний підрозділ облдержадміністрації 
відповідальний за фізичну культуру і спорт, 
обласні комунальні дитячо-юнацькі 
спортивні школи та обласні дитячо-юнацькі

2021 13859,1

ПОТОЧНІ видатки для утримання мережі 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Обласний
бюджет

2022 14556,4

фізкультурно-спортивних товариств, 
проведення спортивних заходів, покращення 
їх матеріально-технічної бази, придбання

2021-2025 2023 15950,1
спортивні школи фізкультурно-спортивних 
товариств (за згодою) 2024 16990,9

інвентарю та екіпірування
2025 18124

3 3. Забезпечення діяльності школи вищої 2021 6413,9 Забезпечення 
підготовки 100 
членів збірних

спортивної майстерності, покрашення їх 
матеріально-технічної бази, придбання 
інвентарю та екіпірування, придбання

Струкгурний підрозділ облдержадміністрщії 
відповідальний за фізичну культуру і спорт. 
Вінницька школа вищої спортивної

Обласний
бюджет

2022 6724,3
2021-2025 2023 7396,7 команд України з

обладнання та інвентарю довгострокового майстерності (за згодою) 2024 8100
пріоритетних

використання
2025 8900 спорту

3.4, Забезпечення діяльності регіонального
2021 1528.347 Забезпечення 

підготовки та участі

Директор Департаменту гуманітармси політики обласної державної адміністрації Олександр Мельник



Забезпечення 
функкіовування та

центру фізичної культури і спорту осіб 3 
інвалідністю (і спортивної школи), 
здійснення спортивних заходів, покращення 
матеріально-технічної бази регіонального 
центру, придбання інвентарю та екіпірування

2021-2025

структурний підрозділ оилдержадміністраии 
відповідальний за фізичну культуру і спорт. 2022 677 спортсменів області 

для участі у 
всеукраїнських.3

вдосконалення регіональний центр з фізичної культури і 
спорту осіб 3 інвалідністю «Інваспорт» (за

бюджет 2023 744,1
мережі ззклядів 
фізнчноТ культури і згодою) 2024 818,4

міжнародних,
Паралімпійських,

спорту 2025 900 Дефлімпійських ітрах

2021 0 Збільшення кіпькості
3.5. Ксюрдинація та сприяння діяльності 
спортивних клубів різних форм власності, 
шляхом надання методичної та фінансової

Структурний підрозділ облдержадміністрації 
відповідальний за фізичну культуру і спорт

Обласний
бюджет

2022 300 спортсменів, що 
займаються всіма 
видами спорггу в 
спортивних клубах

2021-2025 2023 330

підтримки 2024 363

2025 400 до 6000 тис. осіб

2021 173.646
Забезпечення 
проведення обласних 
спортивних заходів

3.6. Забезпечення діяльності КЗ
Структурний підрозділ облдержадміністрації 
відповідальний за фізичну культуру і спорт

Обласний
бюджет

2022 240

"Спорткомплекс "Здоровя", покрашення 2021-2025 2023 250
матеріально-технічної бази

2024 266,2 згідно календарного

2025 293

3.7. Надання фінансової підтримки на 
поточні видатки для утримання та 
проведення заходів з виконання статутних 
завдань з розвитку фізичної культури і

2021 6741,921 Збереження системи 
залучення населення

Структурний підрюзділ облдержадміністрації 
відповідальний за фізичну культуру і спорт, 
обласні організації фізкультурно-спортивних 
товариств, асоціації та  комунальні 
організації

Обласний
бюджет

2022 7137
до занять фізичною 
культурою на рівні

спорту обласними громадськими 
організаціями фізкультурно-спортивного 
спрямування (фізкультурно-спортивні 
товариства "Колос", "Динамо", асоціації) та

2021-2025 2023 7849
компетенції ФСТ. 
Підтримка споруд, де

2024 8622
проводяться 
спортивні заходи

утримання їх спортивних споруд
2025 9410

обласного рівня 
протягом року

2021 6050 Щорічне залучення 
до участі у змаганнях 
понад 20 тис. осіб т а  
забезпечення участі 
3000 спортсменів у  
державних та

4 1 Забезпечення проведення обласних 
змагань, підготовки та участі спортсменів Структурний підрозділ облдержадміністрації 

відповідальний за фізичну культуру і спорт, 
обласні організації фізкультурно-спортивних 
товариств, федерації і громадські обсднання 
спортивного спрямування (за згодою)

2022 8309,8

області різних вікових груп у спортивних 
заходах всеукраїнського та міжнародних 
рівнів 3 олімпійських видів спорту, 
придбання обладнання, екіпірування та 
інвентарю

2021-2025 Обласний
бюджет 2023 &792,3

міжнародних 
змаганнях Здобуття 
спортсменами 
області понад 200

2024 9321.6

медалей на 
всеукраїнських 
змаганнях та понад

Директор Департаменту гуманітарної політики обласної державної адміністраїл'ї Олександр Меяьиик



2025 9905,3

^  медалей па
міжнародних
змаганнях.

2021 1250 Щорічне залучення 
до участі у змаганнях 
понад 15 тис. осіб та 
забезпечення участі 
2000 спортсменів у  
державних та

4.2. Забезпечення проведення обласних 
змагань, підготовки та участі спортсменів Структурний підрозділ облдержадміністрації 

відповідальний за фізичну культуру і спорт, 
обласні організації фізкультурно-спортивних 
товариств, федерації і громадські обєднання

2022 1215,6

області різних вікових груп у спортивних 
заходах всеукраїнського рівня та 
міжнародних ріенІЕ з  неолімпійських та

2021-2025
Обласний
бюджет

2023 1287,1

міжнародних 
змаганнях. Здобуття 
спортсменами 
області понад 200 
медалей на 
всеукраїнських 
змаганнях та понад

національних видів спорту, придбання 
обладнання, екіпірування та інвентарю

спортивного спрямування (за згодою)

2024 1365,8

2025 1452,4

50 медалей на
міжнародних
змаганнях.
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Підтримка та 
забезпечеввя 
розвитку визнаних в 
Україні видів спорту

4.3. Забезпечення проведення обласних Структурний підрозділ облдержадміністрації 
відповідальний за фізичну культуру і спорт, 
регіональний центр з фізичної культури і 
спорту осіб 3 інвалідністю «Інваспорт» (за 
згодою)

2021 284,1
2022 312,5 до участ і у змаганнях

2021-2025 Обласний 2023 343,7 понад 3(Х)різних Ьіічоьих ірул у і>ПОріивпил 
заходах всеукраїнського та міжнародних 
рівнів 3 видів спорту осіб 3 інвалідністю

бюджет 2024 378,1 спортсменів видів

2025 415,9
спорту осіб 3 
інвалідністю

4 4. Популяризація та розвиток олімпійського 
руху шляхом проведення заходів "Кращий 
спортсмен", "Кращий дитячий тренер", 
"Олімпійський урок та тиждень", 
’Олімпійське лелеченя" і надання фінансової 
підтримки на поточні видатки для утримання

2021 903,45 Розиток

Структурний підрозділ облдержадміністрації
2022 993,7

олімпійського руху в 
області, збереження 
принципів олімпізму 
в спорті. Проведення 
35 заходів щороку. 
Щорічне залучення 
до участі у масових 
змаганнях понад 10

2021-2025
відповідальний за фііичну культуру і спорт. 
Відділення Національного Олімпійського 
Комітету України у Вінницькій області (за

Обласний
бюджет 2023 1093

завдань розвитку олімпійського руху ГО 
"Відділення НОК України у Вінницькій

згодою)
2024 1201,4

області"
2025 1316,5

тис. осіб

2021 0
Забезпечити допінг 
тестуванням членів 
збірної команди

4,5. Забезпечити організацію та здійснення 
антидопінгового контролю у спорті шляхом 
проведення допінг-проб у спортсменів, 
проведення інформаційно-просвітницької 
роботи, спрямованої на попередження 
застосування та розповсюдження допінгу у 
спорті

Структурний підрозділ облдержадміністрації 
відповідальний за фізичну культуру і спорт, 
обласні організації фізкультурно-спортивних 
товариств, федерації і громадські обсднання 
спортивного спрямування (за згодою)

2022 100

області (у 
відповідному до 
законодавства

2021-2025 Обласний
бюджет 2023 120

порядку).
Проведення щороку 
щонайменше два 
інформаційно- 
просвітницьких 
заходів Показник2024 135

2025 150
спортсменів мас 
наближатися до 0%
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4.6. Здійснення заходів із нагородження 
крраших спортсменів і тренерів області (з 
матеріальним заохоченням), відзначення 
меиенатів і фахівців у галузі фізичної 
культури і спорту, спеціалістів інших галузей 
та громадського аіггиву, які сприяють 
розвитку фізичної культури і спорту в області 
(з матеріальним заохоченням), зокрема 
обласний захід "Спортивний олімп 
Вінниччини"

4,7. Сприяння діяльності обласних учнівської 
та студентської спілок, надання фінансової 
допомоги у  здійсненні ними фізкультурно- 
оздоровчої і спортивної діяльності, 
організація та проведення спортивних 
змагань серед учнів загальноосвітніх закладів 
та студентів вищих навчальних закладів

2021-2025

2021-2025

Структурний підрозділ облдержадміністрації 
відповідальний за фізичну культуру і спорт, 
Відділення Національного Олімпійського 
Комітету України Вінницькій області (за 
згодою

Структурний підрозділ облдержадміністрації 
відповідальний за фізичну культуру і спорт, 
спортивна студентська спілка та спортивна 
спілка учнівської молоді (за згодою)

Обласний
бюджет

Обласний
бюджет

2021

2022

2023

2024

2025

2021

2022

2023

2024

2025

198

218,8

241,5

267,2

40

94

98,4

103.2

108,5

Відновлення кращих 
досягнень в галузі, 
створення 
інформаційного 
приводу і 
позитивного 
резонансу, 
заохочення до 
подальшої плідної 
роботи

Проведення змагань 
серед учнівської та 
студетської молоді, 
участь у відповідних 
всеукраїнських 
змаганнях

В ж итпі заходів зі 
створення 
соортсмевам — 
членам національних 
збірних команд 
України та їх 
тренерам належних 
умов для підготовки 
до офіційних 
міжнароявих 
змагань, 
Олімпійських, 
Паралімпійських,

2021 1705,25

5 І . Забезпечення виплати стипендій 
обласної Ради та облдержадміністрації 
провідним спортсменам області з 
олімпійських, паралімпійських і 
дефлімпійсих видів спорту

2021

Структурний підрозділ облдержадміністрації 
відповідальний за фізичну культуру і спорт, 
регіональний центр фізичної культури і 
спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", 
Відділення Національного Олімпійського 
Комітету України у Вінницмій області (за 
згодою)

2022 1875,8

Обласний
бюджет 2023 2063,4

2024 2269,7

2025 2496,7

5.2. Забезпечення надання одноразової 
грошової винагороди за високі спортивні 
результати на міжнародних змаганнях 
спортсменам та їх тренерам

2021

Структурний підрозділ облдержадміністрації 
відповідальний за фізичну культуру і спорт, 
регіональний центр фізичної культури і 
спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", 
Відділення Національного Олімпійського 
Комітету України Вінницькій області (за 
згодою)

2021 1500

2022 300

Обласний
бюджет

2023 300

2024 100

2025 350

Надання від ЗО до 50  
стипендій провідним 
спортсменам області 
для якісної 
підготовки до 
відповідальних 
змагань, мотивації 
спортсменів та 
матеріальної 
підтримки 
спортсменів

Створення 
можливості надання 
одноразових 
винагород 
спортсменам та 
тренерам області
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Дсфлімпійських, 
Всесвітніх ігор 3 
неолімоіЙських вндів 
спорту та універсіад

5 .3 Забезпечення виплати стипендій та 
матеріальної допомоги ветеранам спорту, 
одноразової грошової винагороди за висюкі

2021 230
Виплата стипендій

Структурний підрозділ облдержадміністрації 
відповідальний за фізичну культуру і спорт. 
Відділення Національного Олімпійського 
Комітету України Вінницькій області (за

Обласний
бюджет

2022 378,1
П5гтнадцяти 
ветеранам спорту 
щорічно. Поліпшення 
соціально-побутових 
питань спортсменів 
та тренерів, які 
показали високі

спортивні результати кращим дитячим 
тренерам і крашим спортсменам місяця.

2021-2025 2023 415,9

матеріальної допомоги провідним 
спортсменам, тренерам

згодою)
2024 457,5

2025 503,3
спортивні результати

6.1. Капітальний ремонт та реконструкція 
спортивних споруд:
- стрілецький тир, елінги та спортивний 
будинок Вінницької обласної організації

Структурний підрозділ облдержадміністрації 
відповідальний за фізичну культуру і споргг. 
Вінницька обласна організація фізкультурно- 
спортивного товариства «Динамо» України 
(за згодою). Вінницька територіальна 
організація всеукраїнського фізкультурно- 
спортивного товариства «Колос» (за 
згодою), КЗ "Вінницька обласна 
спеціалізована школа олімпійського резерву

2021 1000

фізкультурно-спортивного товариства 
«Динамо» України по вул Бузький Узвіз, 33 в 
м.Вінниця;
Вінницької обласної спеціалізованої школи

2022 9160

6

Розбудова спортивної 
інфраструктури, у 
тому числі 
будіввнцтвота 
модернізація 
спортнвнвх споруд

олімпійського резерву 3 веслування імені 
Юлії Рябчинської по вул. Князів 
Коріатовичів, 123 в м.Вінниця;
- захисних споруд цивільного захисту- 
сховиш для стрілецького тиру в мирний час 2021-2025 Обласний

2023 9333

Створення умов для 
навчально- 
тренувальних занять 
провідних
спортсменів області, 
щорічне
облаштування понад 
10 спортивних 
майданчиків

на вул. Ватугіна, 14/2, м. Вінниця;
- будівлі легкоатлетичної зали з манежем, 
прибудовами Вінницької територіальної 
організації Всеукраїнського фізкультурно- 
спортивного товариства «Колос» по

3 веслування імені Юлії Рябчинської", КЗ 
"Вінницька обласна спеціалізована дитячо- 
юнацька спортивна школа олімпійського 
резерву
3 веслування імені Юлії Рябчинської", КЗ 

«Вінницька обласна дитячо-юнацька 
спортивна школа стрільби», КЗ "Вінницька 
обласна спеціалізована дитячо-юнацька 
спортивна школа з волейболу" (за згодою)

бюджет

2024 6470

вул.Генерала Арабея, 3 в м.Вінниця;
6.2. Сприяння в будівництві та  облаштуванні 
багатофункціональних спортивних 
майданчиків із синтетичним покриттям та 
тремажерним обладнанням 6.3 
Проектування, будівництво, реконструкції 
інших спорггивних споруд

2025 2800
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Фінансова підтримка з обласного бюджету 
громадських організацій фізкультурно- 
спортивної спрямованості для підготовки та 
участі спортивних команд області до змагань 
державного рівня з олімпійських видів 
спорту, визначених Єдиним календарним 
планом фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів України

2021

Структурний підрозділ облдержадміністрації 
відповідальний за фізичну культуру і спорт, 
Департамент фінансів, територіальні 
громади

Обласний
бюджет

2021 1000

РАЗОМ по програмі 327122,114
Всього 2021 р. 52473,314
Всього 2022 р. 63233,7
Всього 2023 р. 68319Д
Всього 2024 р. 71114,5
Всього 2025 р. 71981,4
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 

У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2021 -  2025 РОКИ

1 Ініціатор розроблення програми: Департамент гуманітарної політики 
облдержадміністрації

2
Дата, номер і назва розпорядчого 
документу органу виконавчої влади 
про розроблення програми

Доручення згідно 3 пунктом 4 рішення 4 
сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання 
від 29 січня 2021 року № 32 «Про внесення 
змін та доповнень до Цільової соціальної 
програми розвитку фізичної культури і 
спорту у Вінницькій області на 2016 -  2020 
роки, затвердженої рішенням 4 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 
2016 року № 49»

3 Розробник програми
Департамент гуманітарної політики 
облдержадміністрації

4 Співрозробники програми -

5 Відповідальний виконавець програми
Департамент гуманітарної політики 
облдержадміністрації

6 Учасники програми

Обласне відділення комітету з фізичного 
виховання та спорту Міністерства освіти і 
науки України, комунальний заклад 
«Вінницький обласний центр фізичного 
здоров’я населення «Спорт для всіх», 
регіональний центр з фізичної культури та 
спорту осіб 3 інвалідністю «Інваспорт», 
комунальний заклад «Вінницька школа 
вищої спортивної майстерності», інші 
обласні комунальні заклади (дитячо-юнацькі 
спортивні школи), обласні територіальні 
організації всеукраїнських фізкультурно- 
спортивних товариств «Україна», «Колос», 
«Спартак», «Динамо», інші громадські 
об’єднання спортивного спрямування, 
визнані згідно з чинним законодавством

7 Терміни реалізації програми 2021 - 2025 роки

7.1 Етапи виконання програми -

Директор Департаменту гуманітарної
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8
Перелік місцевих бюджетів, які 
приймають участь у виконанні 
програми (для комплексних програм)

Обласний бюджет

9
Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми, 
всього

327122,114 тис.грн.

9.1 в тому числі бюджетних коштів 327122,114 тис.грн.

- 3 них коштів обласного бюджету 327122,114 тис.грн.

10 Основні джерела фінансування 
програми обласний бюджет

Директор Департаменту гуманітарної
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1.2, Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована 
Програма розвитку фізичної культури і спорту в Вінницькій 

області на 2021 -  2025 роки.
Програма розвитку фізичної культури і спорту в Вінницькій області на 

2021 -  2025 роки (далі - Програма) розроблена на підставі Закону України 
«Про фізичну культуру і спорт», Стратегії розвитку фізичної культури і 
спорту на період до 2028 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 04 листопада 2020 року № 1089 та відповідно до Державної 
цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту, 
продовженої на період до 2024 року постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 грудня 2020 року № 1371.

Заходи в галузі фізичної культури та спорту у Вінницькій області 
здійснюються відповідно до Стратегії збалансованого регіонального 
розвитку Вінницької області на період до 2027 року, затвердженої рішенням 
42 сесії обласної Ради 7 скликання від 21 лютого 2020 року № 921.

Реалізація в області державної політики в галузі фізичної культури та 
спорту обумовлена певними змінами у сфері фізичної культури і спорту, а 
саме:

- спостерігається тенденція до погіршення демографічної ситуації в 
області;

- збільшення у відсотковому відношенні кількості осіб, які бажають 
займатися фізичною культурою та спортом;

- попит населення на отримання вільного і безперешкодного доступу до 
спортивної інфраструктури;

- необхідність злагодженої співпраці у розбудові спортивної 
інфраструктури за сучасними стандартами;

- збереження галузі фізичної культури та спорту у мовах 
децентралізації владних повноважень;

- розвиток нових видів спорту (олімпійських, неолімпійських, 
національних);

- розвиток нових форм самоорганізації населення і способів надання 
послуг фізичної культури і спорту в спортивних клубах;

- збереження тренерського потенціалу в умовах реформ в державі;
- потреба захисту прав людей на фізичну культуру і спорт, соціального 

захисту фахівців галузі, тренерів і спортсменів;
- збереження олімпійських традицій в спорті;
- забезпечення вільного і безперешкодного доступу маломобільних 

груп населення, людей з особливими потребами до занять фізичною 
культурою та спортом тош,о.

1.3, Мета Програми.
Метою Програми є утвердження провідної ролі фізичної культури і 

спорту як важливого фактору здорового способу життя, профілактики
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захворювань, збільшення кількості громадян, які охоплені регулярною 
руховою активністю, створення умов для розвитку сучасної і доступної 
спортивної інфраструктури, забезпечення підготовки та участі спортсменів 
Вінницької області у змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Пріоритетними напрямами для її досягнення є:
- створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності 

різних груп населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, 
здібностей та індивідуальних особливостей кожного;

- популяризація здорового способу життя та подолання суспільної 
байдужості до здоров’я населення;

- забезпечення функціонування та вдосконалення мережі закладів 
фізичної культури і спорту;

- забезпечення відбору осіб, які мають високий рівень підготовленості 
та здатні під час проведення спортивних заходів витримувати значні фізичні 
та психологічні навантаження, для подальшого залучення їх до резервного 
спорту;

- підтримка та забезпечення розвитку визнаних в Україні видів спорту;
- вжиття заходів зі створення спортсменам -  членам національних 

збірних команд України та їх тренерам належних умов для підготовки до 
офіційних міжнародних змагань. Олімпійських, Паралімпійських, 
Дефлімпійських, Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту та універсіад;

- розбудова спортивної інфраструктури, у тому числі будівництво та 
модернізація спортивних споруд.

Досягнення мети програми можливо у створенні умов для:
- залучення широких верств населення до масового спорту, 

популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації;
- максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо- 

юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та виховання її в дусі 
олімпізму;

- забезпечення подальшого розвитку фізичної культури і спорту в 
області шляхом ефективної реалізації положень Закону України «Про 
фізичну культуру і спорт», поєднання зусиль місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій 
фізкультурно-спортивної спрямованості, інших суб’єктів сфери фізичної 
культури і спорту для проведення реформ у сфері фізичної культури і спорту 
з метою приведення іТ у відповідність до європейських вимог і стандартів;

- сприяти залученню біля 11% дітей та молоді віком 6-18 років до 
занять у спортивних секціях дитячо-юнацьких спортивних шкіл та 
спортивних клубів;

- продовжити роботу з укріплення матеріально-технічної бази обласних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, облаштування їх необхідним 
обладнанням та інвентарем;
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- сприяти будівництву в територіальних громадах області спортивних 
майданчиків зі штучним покриттям та мультифункціональних майданчиків 
для ігрових видів спорту.

1.4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та
етапи виконання програми.

Протягом 2021 - 2025 років для розв'язання проблем передбачається 
здійснити комплекс заходів, спрямованих на створення умов:

- для відведення фізичній культурі і спорту провідної ролі у новій 
політиці інтеграції України до європейського простору;

- для фізичного виховання і спорту в усіх типах навчальних закладів, за 
місцем роботи, проживання та місцях масового відпочинку населення, серед 
сільського населення, у Збройних Силах та інших військових формуваннях, 
утворених відповідно до законів України, серед ветеранів війни і учасників 
АТО/ООС, у правоохоронних органах, рятувальних та інших службах, у 
місцях попереднього ув’язнення та в установах виконання покарань;

- з підтримки масового, дитячого, дитячо-юнацького, резервного 
спорту, спорту вищих досягнень, спорту осіб з інвалідністю та ветеранів;

для забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських, 
національних видів спорту, спорту осіб з інвалідністю та видів спорту, не 
включених до програм Паралімпійських і Дефлімпійських ігор;

- поліпшення організаційного, нормативно-правового, кадрового, 
матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, 
інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту;

з відродження та впровадження національно-патріотичного 
виховання;

- для усвідомлення та закріплення у суспільстві поняття рухової 
активності як невід’ємного чинника здорового способу життя та успішної 
життєдіяльності.

Розв’язання проблем здійснюватиметься шляхом:
- участі провідних спеціалістів області в удосконаленні нормативно- 

правової бази галузі фізичної культури і спорту;
- підвищення рівня публічності та прозорості в діяльності місцевих 

органів виконавчої влади галузі фізичної культури і спорту;
- збільшення в навчальних закладах усіх типів обсягів рухової 

активності на тиждень та виховання здорової дитини із широким залученням 
батьків до такого процесу;

- створення умов для розвитку регулярної рухової активності різних 
верств населення для зміцнення здоров'я з урахуванням інтересів, побажань, 
здібностей та індивідуальних особливостей кожного;
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- підтримки діяльності та розвитку мережі центрів фізичного здоров’я 
населення «Спорт для всіх», центрів з фізичної культури і спорту осіб з 
інвалідністю «Інваспорт» та центрів олімпійської підготовки;

- удосконалення процесу відбору обдарованих дітеіі, які мають високий 
рівень підготовленості та здатні під час проведення спортивних заходів 
витримувати значні фізичні та психологічні навантаження, для подальшого 
залучення їх до системи резервного спорту;

- підтримки закладів фізичної культури і спорту, зокрема спортивних 
клубів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, дитячо-юнацької спортивної 
школи для осіб з інвалідністю, школи вищої спортивної майстерності, 
центрів студентського спорту вищих навчальних закладів та залучення до 
навчально-тренувального процесу провідних тренерів;

- проведення оздоровлення, відновлення та реабілітації фізичних 
якостей у зимовий та літній період учнівської та студентської молоді на базах 
відпочинку, спортивно-оздоровчих центрах;

підтримки та розвитку олімпійського, неолімпійського, 
паралімпійського та дефлімпійського руху;

- відродження системи фізичної підготовки допризовної молоді;
- сприяння у наданні послуг з фізичної та психологічної реабілітації 

учасників АТО, у тому числі закладами фізичної культури і спорту;
- вжиття заходів для залучення інвестицій у розвиток матеріально- 

технічної бази спорту;
- взаємодії з громадськими об’єднаннями фізкультурно-спортивної 

спрямованості та іншими суб’єктами сфери фізичної культури і спорту;
- поступового оновлення спортивної матеріально-технічної бази 

закладів фізичної культури І спорту, зокрема дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл і загальноосвітніх навчальних закладів;

- будівництва споруд спортивного призначення або реконструкції та 
модернізації діючих, в тому числі багатофункціональних майданчиків і 
тренажерних містечок для загальної фізичної підготовки;

- облаштування пішохідних та велосипедних доріжок, рекреаційних 
зон, парків відпочинку, спортивних споруд та інших місць для активного 
дозвілля населення, в тому числі для людей з обмеженими фізичними 
можливостями;

підтримки вітчизняного виробництва товарів спортивного 
призначення;

- впровадження дієвої системи підготовки та підвищення кваліфікації 
фахівців в освітній галузі «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини», 
удосконалення процедури атестації тренерів та інших фахівців сфери 
фізичної культури і спорту;

- популяризації здорового способу життя та подолання стану суспільної 
байдужості до здоров'я мешканців області, у тому числі за рахунок широкого
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впровадження соціальної реклами різних аспектів здорового способу життя в 
засобах масової інформації;

- удосконалення системи відзначення та заохочення спортсменів, 
тренерів, ветеранів фізичної культури і спорту;

- продовжити надання грошової винагороди переможцям і призерам 
міжнародних змагань;

- збільшити кількість проведення в області змагань всеукраїнського та 
міжнародного рівнів (не менше 40 змагань щорічно упродовж 2021 - 2025 
років), що в свою чергу призведе до залучення в регіон додаткових 
фінансових ресурсів державного бюджету і позабюджетних надходжень;

- встановити міжнародні спортивні відносини та здійснювати обмін 
спортивними делегаціями з провідними європейськими спортивними 
країнами;

- забезпечити участь спортсменів області різних вікових груп в 
чемпіонатах світу та Європи та інших міжнародних змаганнях;

- досягти для Вінниччини найвищих показників у Всеукраїнському 
рейтингу, який проводиться профільним Міністерством;

- забезпечити доступність, якість та різноманітність форм оздоровчих, 
рекреаційних, реабілітаційних та спортивних послуг для різних соціальних 
верств населення, особливо інвалідів і дітей-сиріт;

- активізувати фізкультурно-спортивну роботу серед населення, 
розвивати масовий спорт і спорт вищих досягнень, підвищити якість роботи 
спортивних шкіл, поліпшити умови для занять фізичною культурою і 
спортом.

1.5. Завдання програми та результативні показники.
Завданнями програми є створення в області умов для:
- задоволення потреб мешканців області у зміцненні здоров’я, 

фізичному та духовному розвиткові,
- фізичного виховання та занять спортом в усіх типах навчальних 

закладів, за місцем роботи, проживання та у місцях масового відпочинку 
населення,

- розвитку дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих 
досягнень, спорту інвалідів та ветеранів,

- поліпшення організаційного, нормативно-правового, кадрового, 
матеріально-технічного, фінансового та інформаційного забезпечення сфери 
фізичної культури і спорту.

Виконання Програми дасть можливість:
- підвищити рівень охоплення мешканців області фізкультурно- 

оздоровчою та спортивною роботою;
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- впроваджувати систему фізкультурної просвіти населення, що 
сприятиме формуванню традицій і культури здорового способу життя, 
престижу здоров'я, залученню громадян до активних занять фізичною 
культурою і спортом та формування нових цінностей та орієнтирів, 
направлених на збереження та зміцнення здоров'я людей;

- підвищити рівень забезпечення населення фізкультурно-спортивними 
спорудами:

- покращити результати виступів збірних команд та спортсменів 
області на змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів.
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1,5.1. Ресурсне забезпечення Програми 
розвитку фізичної культури і спорту у  Вінницькій області на 2021 -  2025 роки

тис.грн.

Обсяг коштів, які 
пропонується залучити 
на виконання програми

2021 р. 2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р. Всього 
витрат на 

виконання 
Програми

1 2 3 4 5 6 7
Обсяг ресурсів всього, в 

тому числі: 52473314 63233,7 68319,2 71114,5 71981,4 327122,114

державний бюджет - - - - - -

Обласний бюджет 52473,314 63233,7 68319,2 71114,5 71981,4 327122,114
кошти не бюджетних 

джерел
- - - - - -

Директор Департаменту гуманітарної
політики обласної державної адміністрації Олександр Мельник



Результативні показники 
Програми розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021 — 2025 роки
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X«
з/п Назва показника

Оди
ниц

я
вимі

РУ

Вихідні 
дані на 

початок ••• 
дії 

програ 
ми

2021
рік

2022
рік

2023
рік

2024
рік

2025
рік

Всього за 
період дії 
програми

1 2 3 4 5 6 7 % 9 10
1.5.2. Показники продукту Програми

1.
Кількість осіб, що займаються спортом 
всього ос. 9181 9671 9801 10251 10551 10951 10951

1.1. Кількість, що займаються в ДЮСШ ос. 4105 4105 4111 4120 4129 4140 4140

1.2. Кількість, що займаються в ШВСМ ос. 195 239 239 239 239 239 239

1.3.
Кількість, що займаються в спортивних 
клубах ос. 4774 5220 5350 5800 6100 6500 6500

1.4.
Кількість, що займаються в центрі та 
ДЮСШ «Інваспорт» ос. 277 277 277 277 277 277 277

2.
Кількість осіб, які охоплені фізкультурно- 
оздоровчою діяльністю ос. 258055 260000 270000 280000 290000 300000 300000

3. Кількість спортивних споруд: шт. 4353 4360 4370 4380 4391 4403 +50

3.1.
- 3 них спортивні майданчики із 
синтетичним покриттям шт. 116 120 125 130 135 140 +24
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3.2.
- 3 них спортивні майданчики з 
тренажерним обладнанням шт. 135 137 140 143 146 150 +15

3.3. - 3 них інші споруди шт. 4102 4103 4105 4107 4110 4113 +11

4. Кількість проведених обласних змагань шт. 204 210 220 230 240 250 1150

1.5.3. Показники ефективності Програми
1. Середні витрати на 1 вихованця ДЮСШ тис.

грн. 1,7 1,7 1,9 2,0 2,2 2,4 2,4

2. Середні витрати на 1 вихованця ШВСМ тис.
грн. 31,3 25,6 28,2 31,0 34,1 37,5 37,5

3. Середні витрати на 1 вихованця центра та 
ДЮСШІ «Інваспорт»

тис.
грн.. 1,1 1,9 2,1 2,3 2,5 2,8 2,8

4. Кількість спортсменів зарахованих до 
складу збірних команд України ос. 431 410 420 430 440 450 450

5. Кількість переможців та призерів 
чемпіонатів України ос. 533 540 550 560 570 580 580

6. Кількість підготовлених: кандидатів в 
майстри спорту, майстрів спорту України, 
МСУМК, ЗМСУ

ос. 270 275 280 290 300 310 310

1.5.4. Показники якості Програми
1. Частка залучених дітей віку 6 - 1 8  років до 

занять в ДЮСШ та спортивних клубах % 10,6 11 11,5 12 12,5 13 13

2. Частка осіб, що займаються спортом до 
загальної кількості населення % 1,52 1,55 1,60 1,65 1,7 1,8 1,8

3. Частка осіб, які охоплені фізкультурно- 
оздоровчою діяльністю до загальної 
кількості населення

% 16,93 17 17,5 18 18,5 19 19

4. Динаміка збільшення кількості переможців 
та призерів чемпіонатів України % 95,7 105 105 105 105 105 105
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1.7. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Організація виконання Програми покладається на Вінницьку обласну державну 
адміністрацію.

Координація виконання Програми покладається на структурний підрозділ 
облдержадміністрації, відповідальний за фізичну культуру і спорт.

Учасники Програми, відповідальні виконавці Програми, щороку до 10 
листопада подають структурному підрозділу облдержадміністрації, відповідального за 
фізичну культуру і спорт, необхідні матеріали для підготовки та надання узагальненої 
інформації обласній Раді (відповідно до Порядку формування, фінансування і 
моніторингу виконання регіональних (комплексних) програм, затвердженого 
рішенням 4 сесії обласної Ради 8 скликання від 29 січня 2021 року № 38 та 
Міністерству молоді та спорту України.
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