
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ№ 522 

20 грудня 2017 р. 27 сесія 7 скликання

Про внесення змін 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

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, статті 47 Закону України „Про фізичну культуру і 
спорт , з метою забезпечення реалізації перспективних заходів, спрямованих на 
розвиток сфери фізичної культури і спорту, здоров’я націїг враховуючи 
клопотання обласної державної адміністрації і висновки постійних комісій 
обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, 
духовності та історичної спадщини, з питань бюджету, фінансів та обласних 
програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести 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 (далі-Програма), такі 
зміни:

1.1. Пункт 5 „Учасники Програми” Загальної характеристики цільової 
соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту у вінницькій області 
на 2016 -  2020 роки доповнити словами „Вінницька школа вищої спортивної 
майстерності, обласні комунальні заклади, дитячо-юнацькі спортивні школи”.

1.2. Пункти 19, 24, 29, 31, 33, 42, 66 розділу VI „Напрями діяльності і 
основні заходи Програми” викласти в новій редакції:

„19. Визначати обласний рейтинг фізкультурно-спортивних організацій 
Вінниччини (згідно з окремим положенням) з визнаних в державі олімпійських, 
неолімпійських, національних, службово-прикладних та віиськово-прикладних 
видів спорту. Запровадити рейтинг оцінювання роботи об’єднаних 
територіальних громад з розвитку фізичної культури та спорту.

У правління фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації, обласні (Організації 
фізкультурно-спортивних товариств і відомств 
„Україна , „Колос”, „Спартак , „Динамо” (за 
узгодженням), Вінницьке обласне відділення з 
фізичного виховання та спорту Комітету 
фізичного виховання та спорту Міністерства 
освіти і науки України (за узгодженням) 
2016-2020 роки”

„24. Забезпечити модернізацію та зміцнення матеріально-технічної бази 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, Вінницької школи вищої спортивної 
майстерності та інших комунальних закладів фізкультурно-спортивної 
спрямованості, облапгговуючи їх необхідним обладнанням та інвентарем.



Управління фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації, Департамент освіти і 
науки облдержадміністрації,
раидержадміністрації, міські ради міст 
обласного значення, Вінницьке обласне 
відділення з фізичного виховання та спорту 
Комітету фізичного виховання та спорту 
Міністерства освіти і науки України (за 
узгодженням), обласні організації
фізкультурно-спортивних товариств і відомств 
,/Україна , „Колос”, „Спартак” (за 
узгодженням), обласні комунальні заклади, 
органи місцевого самоврядування (за 
узгодженням)
2016-2020 роки”

„29. Забезпечити підготовку та участь членів національних збірних команд 
України від Вінницької області та їх тренерів до Олімпійських, Всесвітніх ігор 
та Універсіад, чемпіонатів світу та Європи, інших офіційних змагань.

Управління фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації, обласні 9рганізації 
фізкультурно-спортивних товариств і відомств 
„Україна , „Колос”, „Спартак , „Динамо” (за 
узгодженням), відділення Національного 
олімпійського комітету України у Вінницькій 
області (за узгодженням), Вінницьке обласне 
відділення з фізичного виховання та спорту 
Комітету фізичного виховання та спорту 
Міністерства освіти і науки України (за 
узгодженням), Вінницька школа вищої 
спортивної майстерності 
2016-2020 роки”

„31. Всебічно сприяти участі спортсменів області різних вікових груп у 
всеукраїнських спортивних змаганнях з визнаних у державі літніх олімпійських, 
зимових олімпійських, неолімпійських, національних, службово-прикладних та 
військово-прикладних видів спорту (чемпіонати Уіфаіни, Кубки України, 
спортивні ігри молоді України, юнацькі спортивні ігри, багатоступеневі 
Всеукраїнські ігри серед ветеранів спорту та інших) шляхом надання їм 
фінансової підтримки для здійснення відрядження на змагання і підготовки до 
них (проведення навчально-тренувальних зборів, придбання спортивного 
обладнання, інвентарю, екіпіровки тощо).

Управління фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації, обласні (Організації 
фізкультурно-спортивних товариств і відомств 
„Україна , „Колос”, „Спартак1, „Динамо” (за 
узгодженням), відділення Національного 
олімпійського комітету України у Вінницькій 
області (за узгодженням), Вінницьке обласне 
відділення з фізичного виховання та спорту 
Комітету фізичного виховання та спорту 
Міністерства освіти і науки України (за 
узгодженням), комунальний заклад
„Вінницький обласнии центр фізичного 
здоров’я населення „Спорт для всіх”, керівники 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл (за 
узгодженням), федерації (асоціації) з видів 
спорту (за узгодженням), Вінницька школа 
вищої спортивної майстерності 
2016-2020 роки”

2



„33. Сприяти участі членів збірних команд області і України у міжнародних 
спортивних змаганнях з визнаних в державі олімпійських, неолімпіиських, 
національних, службово-прикладних та військово-прикладних видів спорту 
серед спортсменів різних вікових груп та ветеранів шляхом надання їм 
фінансової підтримки для здійснення відрядження на змагання і підготовки до 
них (проведення навчально-тренувальних зборів, придбання спортивного 
обладнання, інвентарю, екіпіровки тощо).

Управління фізичної культури та спорту, 
обласні організації фізкультурно-спортивних 
товариств і відомств „Україна”, ,ДСолос”, 
„Спартак”, „Динамо” (за узгодженням), 
відділення Національного олімпійського 
комітету України у Вінницькій області (за 
узгодженням), федерації (асоціації) з видів 
спорту (за узгодженням), комунальний заклад 
„Вінницькии обласний центр фізичного 
здоров’я населення „Спорт для всіх”, 
Вінницька школа вищої спортивної 
майстерності.
2016-2Ш0 роки”

„42. Здійснити заходи щодо утворення мережі спортивних закладів 
(спортивних клубів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, колективів фізичної 
культури) сільськими, селищними, міськими радами та об’єднаними 
територіальними громадами. Вирішити питання щодо введення до їх штату 
посад інструкторів з фізичної культури та спорту з розрахунку одна посада на 5 
тис. населення, в тому числі в сільській місцевості.

Райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування, міські, селищні та сільські 
ради (за узгодженням), обласна організація 
ФСТ „Колос” АПК України (за узгодженням) 
2016-2020 роки”

„66. Забезпечити надання спортсменам та їх тренерам стипендій, фінансової 
підтримки та грошової винагороди за осрбливии внесок у розвиток фізичної 
культури та спорту у Вінницькій області відповідно до положень, затверджених 
обласною Радою. Проводити відзначення та нагородження кращих спортсменів, 
тренерів, громадських діячів, ветеранів, меценатів та інших фахівців галузі з 
нагоди професійного свята, ювілеїв і інших свят, з метою розвитку і пропаганди 
видів спорту та за результатами рейтингу оцінювання роботи фізкультурно- 
спортивних організацій Вінниччини і об’єднаних територіальних громад 
області.

Департамент фінансів облдержадміністрації, 
управління фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації, облдержадміністрація та 
обласна Рада ' * .
2016-2020 роки” •

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, 
духовності та історичної спадщини (Станіславенко Л.А.), з питань бюджету, 
фінансів та обласних програм (Мазур Г.ФЖ

Голова обласної Ради А. ОЛШНИКЕПШ


