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29 січня
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сесія 8 скликання

Про внесення змін та доповнень до
Цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту
у Вінницькій області на 20І6-2020 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 , Порядку формування, фінансування і моніторингу виконання
егіональних (комплексних) програм, 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, здрров’я нації, у зв язку із продовженням циклу підготовки спортсменів
до Олімпійських Ігор, пов’язаного із пандемією коронавірусної інфекції
СОУГО-19, карантинних заходів в Україні в 2020 році, враховуючи клопотання
обласної державної адміністрації і висновок постійної комісії обласної Ради з
питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту, обласна Рада ВИРІШИЛА:

Р

1. Продовжити термін дії 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), до 31 березня 2021 року.
2. Назву Програми викласти в такій редакції: „Програма розвитку фізичної
культури і спорту у Вінницькій області на 2016-2021 роки”.
3. Програму розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на
2016-2021 роки викласти у новій редакції, що додається.
4. Доручити управлінню фізичної культури та спорту Вінницької обласної
державної адміністрації подати до 31 березня 2021 року на розгляд сесії
обласної Ради, в порядку визначеному Регламентом Вінницької обласної Ради
8 скликання:
- звіт про виконання Цільової соціальної програми розвитку фізичної
культури і спорту у Вінницькій області на 2016-202СГ роки;
- проект рішення обласної Ради «Про програму розвитку фізичної культури
і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 роки.».
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту
(Замкова Н.Л.), з питань економіки, фінансів та бюджету (Якубович Г.А.).

Голова обласної Ради

В. СОКОЛОВИЙ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Програми розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на
2016 - 2021 роки
1

Ініціатор розроблення програми:

Управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації

2

Розробник програми

Управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації

3

Співрозробники програми

-

4

Відповідальний виконавець програми

Управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації

5

Учасники програми

Департамент освіти і науки
облдержадміністрації, Департамент
охорони здоров’я
облдержадміністрації,
райдержадміністрацїї і міські ради міст
обласного значення, об’єднані
територіальні громади, Вінницьке
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 з інвалідністю
«Інваспорт», комунальний заклад
«Вінницька школа вищої спортивної
майстерності», Вінницькі
територіальні організації
всеукраїнських фізкультурноспортивних товариств «Україна»,
«Колос», «Спартак», «Динамо», інші
громадські об’єднання спортивного
спрямування, визнані згідно з чинним
законодавством

6

Терміни реалізації програми

2016 - 2021 роки

6.1

Етапи виконання програми

6 щорічних етапів

7

Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь
у виконанні програми (для комплексних програм)

Обласний бюджет
Інші місцеві бюджети

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних
для реалізації програми, всього

1115,154 млн.грн.

8.1

в тому числі бюджетних коштів

1039,678 млн.грн.

- з них коштів обласного бюджету

515,129 млн.грн.
/

- з них коштів місцевих бюджетів (бюджетів
районів і міст обласного значення)

524,549 млн.грн.

8.2

позабюджетних коштів

74,476 млн.грн.

8.3

Державний бюджет

1,0 млн.грн.

9

Основні джерела фінансування програми

Державний, обласний бюджет,
інші місцеві бюджети,
позабюджетні кошти

Стан, характеристика та проблематика реалізації в області державної
політики у сфері фізичної культури і спорту
Заходи в галузі фізичної культури та спорту 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 обумовили певні позитивні зміни у сфері фізичної культури і спорту.
Зокрема, спостерігається тенденція до збільшення загальної кількості осіб, що
залучено до занять фізичною культурою та спортом.
Станом на 01 січня 2020 року на Вінниччині забезпечено розвиток 95
видів спорту (28 - літніх олімпійських, 3 - зимових олімпійських, 46
неолімпійських видів спорту) та 18 видів спорту інвалідів, що дало можливість
до занять видами спорту залучити 23259 осіб.
Літніми олімпійськими видами спорту займалися 18397 осіб. Найбільш
масовими та популярними серед населення області є такі олімпійські види
спорту: футбол, яким займалися - 6041 осіб, волейбол - 2697 спортсменів,
легка атлетика - 1459 осіб, баскетбол - 1067 осіб, бокс - 1002 особи, боротьба
греко-римська - 994 спортсменів.
Зимовими олімпійськими видами спорту займалися - 252 особи, в тому
числі: лижними гонками - 36 спортсменів, фігурним катанням на ковзанах - 36
осіб, хокеєм з шайбою - 180 спортсменів.
Неолімпійськими видами спорту займалися 4308 осіб. Найбільш
масовими неолімпійськими видами спорту є: боротьба самбо (389 спортсменів),
спортивна акробатика (370 осіб), пауерліфтинг (298 осіб), футзал (185 осіб),
рукопашний бій (174 особи), спортивний туризм (105 осіб).
Видами спорту інвалідів займалися - 302 спортсмени.
В спортивних клубах різних форм власності - 4835 осіб.
Збережено мережу дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
В області щорічно готується близько 50 майстрів спорту України з різних
видів спорту, 4-5 майстрів спорту України міжнародного класу.
Щодо продовження створення сучасної матеріальної бази фізичної
культури та спорту, в області в 2019 році здійснювались наступні роботи:
1)
реконструкція «Районного спортивного комплексу» в м. Козятині;
2)
реконструкція будівлі комунальної організації «Спорткомплекс
«Здоров’я» в м. Вінниця (далі - КО «Спорткомплекс «Здоров’я»);
3)будівництво стадіону на території Вінницького гуманітарнопедагогічного коледжу в м. Вінниця;
4)
продовження робіт ІІ-Ї черги проекту - «Реконструкція приміщення
будівлі гімназії під плавальний басейн з критою ванною 25x8,5м м. МогилівПодільський Вінницької області»;
5)
за рахунок бюджетної програми 2018 року «Будівництво
футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» упродовж 2019
року завершено будівництво 18 спо]
шданчиків в районах та містах
З

області. Урочисто відкриті нові спортивні об'єкти в містах Хмільнику,
Ладижині, Козятині, Немирів, Тульчині, Липовці, Ямполі, селищах міського
типу Тиврові, Чернівцях, Брацлаві, селах Лісова Лисіївка Калинівського
району, Юрківці Могилів-Подільського району, Ободівка Тростянецького
району, Війтівка Бершадського району, Довжок Ямпільського району,
Городківка Крижопільського району, Глухівці Козятинського району та
Кальник Іллінецького району. Також, 2 спортивні об’єкти (реконструкція
спортивно-оздоровчого комплексу «Авангард» по вул. Козацькій, 3, в смт
Браїлів Жмеринського району та будівництво спортивного корпусу по вул.
Шкільна в м. Гнівань) реалізуються за рахунок коштів Державного фонду
регіонального розвитку.
Завершено реконструкцію басейну в м. Жмеринка.
В районах і містах області завершено будівництво основ 11
мультифунціональних майданчиків для ігрових видів спорту (згідно постанови
Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 р. № 571 «Деякі питання надання у
2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво
мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту»). Вже
введено в експлуатацію 2 майданчика: в м. Жмеринка та с. Лука-Мелешківська
Вінницького району. Завершення будівництва ще 9 таких об’єктів заплановано
в 2020 році.
Збудовано спортивних споруд усього по області у 2016-2019 роках, в
тому числі майданчиків зі штучним покриттям/тренажерним обладнанням
Територія
М.ВІННИЦЯ

Гайсинський район
Калинівський район
Тростянецький район
м.Ладижин
Мог-Подільський
Оратівський
Барський
Бершадський
Вінницький
Іллінецький
Крижопільський
м.М.Подільський
Піщанський
Погребищанський
Теплицький
Чечельницький
Шаргородський
Ямпільський
Козятинський
Жмеринський
Липовецький
Літинський

2016
19

2
2

2017
14
6

1
2
2

2018
7

2019
4

7
3
5

1
1
1
1

1
1
2
1
1
2

1
1
1
1

1
1
1

1
2
1
1
1
1

2
1
1

Разом
44
6
8
6
9
3
2
1
3
3
3
2
1
2
1
2
1
1
3
2
0
1
0

4

м.Жмеринка
м.Козятин
М. Куриловецький
м.Хмільник
Немирівський
Тиврівський
Т омашпільський
Тульчинський
Хмільницький
Чернівецький
Всього:

1
1
2

1
1
1

24

ЗО

36

1
24

1
1
0
3
2
1
0
1
0
1
114

Отож, упродовж 2016 - 2019 років на території області збудовано 114
спортивних споруд різного типу.
В регіоні станом на 01 січня 2020 року функціонує 4336 спортивних
споруд, в тому числі: 37 стадіонів з трибунами на 1500 місць для глядачів, 588
майданчиків з тренажерним та нестандартним обладнанням, 455 футбольних
полів, 697 спортивних залів, 166 стрілецьких тирів, 95 майданчиків з
синтетичним покриттям та інші спортивні споруди).
В області забезпечено функціонування 54 спортивних шкіл (50 дитячоюнацьких спортивних шкіл та 4 спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних
шкіл олімпійського резерву). Спортом в дитячо-юнацьких спортивних школах
(далі - ДЮСШ) в 2019 році займалися 18160 юних спортсменів, що становить
8,9% та разом зі спортивними клубами (в СК займалися 3602 дітей та молоді) 10,67% до кількості дітей та молоді в області віком 6-18 років.
В ДЮСШ області олімпійськими видами спорту займаються 16174 осіб,
що становить 89,1% від загальної кількості дітей та молоді спортивних шкіл,
неолімпійськими видами спорту - 1816 ос. - відповідно 10%, видами спорту
інвалідів - 154 ос. - 0,9%. У спортивних школах функціонує 221 відділення з
видів спорту, в тому числі з олімпійських 184 і 29 з неолімпійських та 8 за
видами спорту інвалідів. Найбільш масовими видами спорту, якими займають
діти та молодь є: футбол - займалися 5242 учнів, волейбол - 2512 осіб, легка
атлетика - 1434 учнів та бокс - 912 юних спортсменів.
Дитячо-юнацькі
спортивні
школи
організовували
навчальнотренувальний процес на 107 власних спортивних спорудах.
Відповідним рішенням обласної Ради створено комунальний заклад
«Вінницька обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа».
Упродовж попередніх років здійсненні суттєві заходи щодо укріплення
матеріальної бази обласних спортивних шкіл. В 2019 році придбано
різноманітний спортивний інвентар, обладнання та спортивний одяг для
боксерів, веслувальників, велосипедистів, стрільців, акробатів і інших, а також
5 пасажирських мікроавтобусів для покращення навчально-тренувального
процесу учнів ДЮСШ та інше за суму 11477,699 тис.грн.
До складу національної збірної команди України на 2019 рік з літніх
олімпійських видів спорту зараховано 200 вінничан в тому числі: основного
складу - 72 , кандидатів - 68, резерву осіб. З неолімпійських видів спорту

- 225 спортсменів, в тому числі 86 - основного складу, 69 - кандидатів, 69 резервного. Кількість членів національної збірної команди держави від
Вінницької області з року в рік є стабільним, що є підтвердженням якісної
роботи провідних тренерів області.
В області збережено ефективну систему проведення спортивних заходів,
передусім комплексних та багатоступеневих змагань; зростає кількість
громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (асоціації,
федерації, клуби); створюються приватні структури для активного відпочинку,
спортивні клуби різних форм власності; активізується олімпійський,
параолімпійський та неолімпійський спортивний рух.
З метою реформування комунальної організації «Вінницький обласний
центр олімпійської підготовки з хокею на траві» відповідним рішенням
обласної ради внесені зміни до статуту цієї комунальної організації, що
дозволить забезпечити подальший розвиток пріоритетних олімпійських та
неолімпійських видів спорту.
З метою соціального захисту і мотивації спортсменів щороку коштом
обласного бюджету призначаються близько 35 щомісячних стипендій обласної
державної адміністрації та обласної Ради повідним спортсменам області.
За високі спортивні результати надаються грошові винагороди з
обласного бюджету.
Спортивні споруди області членам збірної команди області для тренувань
та змагань надаються безкоштовно. Компенсація за їх оренду (за необхідності)
надається з місцевих бюджетів.
І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
Впровадження в Україні та області зокрема європейських стандартів
життя, вихід держави і її регіонів на провідні позиції у світі є основною
політикою сьогодення.
На сучасному етапі розвитку Вінниччини виникає потреба у вирішенні
ряду проблем, що заважають нам наблизитись до стандартів Європейського
Союзу:
- складне соціально-економічне становище українського суспільства;
- демографічна криза, яка зумовлюється зменшенням кількості населення
Вінниччини;
- погіршення стану здоров’я населення з різко прогресуючими
хронічними хворобами серця, гіпертонією, неврозом, артритом, ожирінням
тощо, що призводить до зменшення кількості осіб, які можуть бути залучені до
спорту вищих досягнень, зокрема спроможних тренуватися, витримуючи значні
фізичні навантаження та досягати високих спортивних результатів;
- не сформовано сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання
і масового спорту, як важливого чинника фізичного та соціального
благополуччя, поліпшення стану здоров'я, ведення здорового способу життя і
подовження його тривалості;

- неналагодженість скоординованої роботи між суб’єктами фізичної
культури і спорту на етапах спортивного удосконалення спортсменів;
- невідповідність вимогам сучасності та значне відставання від світових
стандартів ресурсного забезпечення сфери фізичної культури і спорту, а саме:
організаційного,
кадрового,
науково-методичного,
медико-біологічного,
фінансового, матеріально-технічного, інформаційного.
Основними причинами виникнення проблем, пов’язаних із станом
розвитку сфери фізичної культури і спорту, що не відповідає сучасним
вимогам, є:
- знецінення традиційних моральних цінностей, у зв’язку із пропагандою
жорстокості, насильства, зокрема через засоби масової інформації, що
негативно впливає на патріотичні переконання громадян;
- низька відповідальність за дотримання вимог законодавчих та
нормативно-правових актів стосовно галузі «Фізична культура і спорт»;
- обмежена рухова активність, нераціональне та незбалансоване
харчування, фактори асоціальної поведінки у суспільстві;
- невідповідність потребам населення послуг, що надаються засобами
фізичної культури і спорту за місцем проживання, роботи громадян та в місцях
масового відпочинку, у тому числі в сільській місцевості, та особам з
інвалідністю;
- низький рівень ресурсного забезпечення дитячо-юнацького та
резервного спорту;
- недостатність спортивної інфраструктури, здатної задовольнити потреби
населення у щоденній руховій активності відповідно до фізіологічних потреб, у
тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями;
невідповідність баз олімпійської, паралімпійської підготовки,
спортивних баз обласного значення європейським та світовим стандартам
якості і вимогам проведення всеукраїнських змагань;
- відсутність в області товаровиробників доступного і високоякісного
спортивного обладнання та інвентарю, які здатні задовольнити попит
населення;
- недостатній рівень пропаганди в засобах масової інформації та просвіти
населення щодо усвідомлення цінності здоров’я, відповідального ставлення
батьків до виховання своїх дітей та не сформовано ефективну систему
стимулювання населення до збереження свого здоров’я;
- невисока престижність професій у сфері фізичної культури і спорту,
низький рівень матеріального заохочення працівників бюджетного сектору цієї
сфери;
- низький рівень медичного та медико-біологічного забезпечення осіб, що
займаються фізичною культурою і спортом, та спортсменів високого класу;
- недостатнє бюджетне фінансування та залучення позабюджетних
коштів;
- відсутність механізму інвестування у розвиток і популяризацію
масового спорту.

Прийняття Програми розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій
області на 2016-2021 роки (далі - Програма) дає можливість здійснити важливі
кроки для подолання цих проблемних питань відповідно до сучасних потреб
економічного і соціального розвитку області, що і є основним завданням
Програми.
II. Мета Програми
Мета Програми полягає у створенні умов для:
- залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації
здорового способу життя та фізичної реабілітації;
- максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячоюнацькому, 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 її у
відповідність до європейських вимог і стандартів;
- сприяти залученню в межах до 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;
- завершити будівництво в районах та містах області, об’єднаних
територіальних громадах спортивних майданчиків зі штучним покриттям та
мультифункціональних майданчиків для ігрових видів спорту.
III. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
строки та етапи виконання Програми
Протягом 2016-2021 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, 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 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 нормативноправової 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;
- 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 дітей, 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 навчальнотренувального 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;
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- вжиття заходів для залучення інвестицій у розвиток матеріальнотехнічної 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
впровадження соціальної реклами різних аспектів здорового способу життя в
засобах масової інформації;
- удосконалення системи відзначення та заохочення спортсменів,
тренерів, ветеранів фізичної культури і спорту;
- реформування роботи комунальної організації «Вінницький обласний
центр олімпійської підготовки» та сприяти у підготовці спортсменів, які
входять до складу національних збірних команд України та збірної команди
Вінницької області, до участі їх у чемпіонатах Європи, світу та Олімпійських
ігор;
- 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 2020 - 2021
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;
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- 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.
IV. 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 фізкультурнооздоровчою та спортивною роботою;
- 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.
V. Ресурсне і фінансове забезпечення виконання Програми, оцінка
матеріально-технічних та трудових ресурсів
Прийняття цієї програми дозволить поступово вирішити проблеми у
сфері фізичної культури та спорту.
Програма є довгостроковою та розроблена на період до 2021 року.
Програма виконується за рахунок коштів державного, обласного та
місцевих бюджетів, передбачених для розвитку фізичної культури і спорту, а
також інших джерел фінансування, незаборонених законодавством України,
включаючи власні ресурси організацій фізкультурно-спортивної спрямованості,
вітчизняних та іноземних інвесторів, власних коштів громадян України.
Обласна, районні, міські, селищні, сільські ради щороку планують у
відповідних бюджетах необхідні обсяги коштів для виконання Програми, з
урахуванням можливостей бюджетів на в'
' ий рік.
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Оцінка матеріально-технічних та трудових ресурсів проводиться з
урахуванням основних прогнозних показників економічного і соціального
розвитку області на відповідний рік, інших документів, затверджених в
установленому порядку.

VI. Н апрям и діяльності і основні заходи П рограм и

1. Фізичне виховання і спорт в усіх типах навчальних закладів, за місцем
роботи громадян, проживання та місцях масового відпочинку населення, серед
сільського населення, у Збройних Силах та інших військових формуваннях,
утворених відповідно до законів України, у правоохоронних органах,
рятувальних та інших службах, в місцях попереднього ув’язнення та в
установах виконання покарань
1.1. Забезпечити в навчальних закладах усіх типів та форм власності рухову
активність школярів і студентів в обсязі 8-12 годин на тиждень.
Департамент освіти і науки облдержадміністрації,
райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування
(за узгодженням), Вінницьке обласне відділення з
фізичного виховання та спорту Комітету фізичного
виховання та спорту Міністерства освіти і науки України
(за узгодженням)
2016-2021 роки

1.2. Проводити у загальноосвітніх навчальних закладах уроки з фізичної
культури не менше трьох разів на тиждень, фізкультурно-оздоровчі заходи у
режимі навчального дня (рухливі перерви, фізкультпаузи, фізкультхвилинки) та
ранкову гімнастику на свіжому повітрі за сприятливих погодних умов і дві години
позакласних занять з фізичної культури та масового спорту.
Департамент освіти і науки облдержадміністрації,
райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування
(за узгодженням), Вінницьке обласне відділення з
фізичного виховання та спорту Комітету фізичного
виховання та спорту Міністерства освіти і науки України
(за узгодженням)
2016 -2021 роки

1.3. Здійснювати постійний моніторинг матеріально-технічного забезпечення
фізкультурно-спортивним інвентарем та обладнанням навчальних закладів і під час
формування бюджетних запитів передбачати витрати для придбання необхідного у
наступному році.
Відділи, департаменти та управління освіти
райдержадміністрацій, органи місцевого самоврядування
(за узгодженням), керівники навчальних закладів
2016-2021 роки

1.4. Завершити до 2021 року переоснащення
закладів спортивним обладнанням та інвентарем.

загальноосвітніх навчальних

Департамент освіти і науки облдержадміністрації,
райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування
(за узгодженням), Вінницьке обласне відділення з
фізичного виховання та спорту Комітету фізичного
виховання та спорту Міністерства освіти і науки України
(за узгодженням)
2016-2021 роки

1.5. Сприяти діяльності учнівської та студентської обласних спортивних спілок,
надавати фінансову та організаційну допомогу у здійснені ними фізкультурнооздоровчої та спортивної
діяльності, проведенні багатоступеневих спортивних
заходів, підготовці та участі школярів у Всеукраїнських і міжнародних змаганнях.
Департамент освіти
і науки облдержадміністрації,
управління
фізичної
культури
та
спорту
облдержадміністрації, обласне відділення комітету з
фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки
України, керівники навчальних закладів
2016-2021 роки

1.6. Продовжити утворення у закладах освіти мережі спортивних клубів та
центрівстудентського спорту.
Департамент освіти
і науки облдержадміністрації,
райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування
(за узгодженням),
Вінницьке
обласне управління
фізичного виховання та спорту Комітету фізичного
виховання та спорту Міністерства освіти і науки України
(за узгодженням), керівники навчальних закладів
2016-2021 роки

1.7. Забезпечити подальший розвиток мережі центрів фізичного здоров’я
населення «Спорт для всіх» та зміцнення їх матеріально-технічної бази за рахунок
коштів місцевих бюджетів.
Управління
фізичної
культури
та
спорту
облдержадміністрації, райдержадміністрації, міські ради,
комунальний заклад «Вінницький обласний центр
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»
2016-2021 роки

1.8. Зберегти та забезпечити розвиток мережі дитячо-підліткових фізкультурноспортивних клубів, любительських об’єднань за місцем проживання населення.
Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування
(за узгодженням), Вінницька територіальна організація
ФСТ «Колос», обласний та місцеві центри «Фізичного
здоров’я населення «Спорт для всіх» (за узгодженням),
2016-2020 роки

1.9. Залучати працівників підприємств, установ та організацій різних
організаційно-правових форм власності, а також організацій, установ та
підприємств агропромислового комплексу, мешканців сільських населених пунктів
до занять фізичною культурою і спортом за місцем роботи.
Управління
фізичної
культури
та
спорту
облдержадміністрації, департамент агропромислового
розвитку,
екології
та
природних
ресурсів
облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування
(за узгодженням), обласні організації фізкультурноспортивних товариств «Колос», «Україна», «Спартак»,
«Динамо» (за узгодженням), керівники підприємств,
установ і органі^

1.10. Щорічно організовувати та проводити багатоступеневі змагання серед
сільських територіальних громад, як етапу Всеукраїнських сільських спортивних
ігор «Краще спортивне село».
Департамент агропромислового розвитку, екології та
природних ресурсів облдержадміністрації, управління
фізичної культури та спорту облдержадміністрації,
райдержадміністрації, Вінницька територіальна організація
ВФСТ «Колос» (за узгодженням), органи місцевого
самоврядування (за узгодженням), районні ради ФСТ
«Колос» (за узгодженням)
2016-2021 роки

1.11. Проводити обласні спартакіади та інші масові фізкультурно-спортивні
заходи серед державних службовців, посадових осіб органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування та депутатів усіх рівнів, працівників галузей
народного господарства, соціальної та побутової сфери.
Управління
фізичної
культури
та
спорту
облдержадміністрації, комунальний заклад «Вінницький
обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для
всіх», обласні організації фізкультурно-спортивних
товариств «Україна», «Колос», «Спартак», «Динамо» (за
узгодженням), райдержадміністрації, органи місцевого
самоврядування (за узгодженням), обкоми профспілкових
комітетів галузей господарства (за узгодженням)
2016-2021 роки

1.12. Проводити спортивні заходи серед учасників бойових дій, ветеранів війни
та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, забезпечувати
підготовку та участь їх у всеукраїнських і міжнародних спортивних заходах, 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, учасників антитерористичної операції та операції
об’єднаних сил, інших міжнародних змаганнях.
Управління
фізичної
культури
та
спорту
облдержадміністрації, керівництво військових частин (за
узгодженням),
обласна організація фізкультурноспортивного
товариства «Динамо» України
(за
узгодженням), комунальний заклад «Вінницький обласний
центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»
2016-2021 роки

1.13. Створити умови для підвищення якості фізичної підготовки допризовної
молоді, проводити обласну, районні та міські спартакіади допризовної молоді та
здійснювати щорічну підготовку та участь збірної команди Вінниччини у
відповідній Всеукраїнській спартакіаді.
Управління
фізичної
культури
та
спорту
облдержадміністрації, департамент освіти і науки
облдержадміністрації, обласний та районні військові
комісаріати ($і узгодженням), комунальний заклад

«Вінницький обласний центр фізичного
населення «Спорт для всіх».
2016-2021 роки

здоров’я

1.14. Створити необхідні умови для підвищення рівня загальної та спеціальної
підготовки військовослужбовців, спортивної майстерності спортсменів-членів
національних збірних команд України та області, які проходять службу у Збройних
Силах України, інших військових формуваннях, правоохоронних органах і
службах.
Керівництво військових частин, управління фізичної
культури та спорту облдержадміністрації, обласна
організація
фізкультурно-спортивного
товариства
«Динамо» України (за узгодженням)
2016-2021 роки

1.15. Визначати обласний рейтинг з визнаних в державі олімпійських та
неолімпійських видів спорту (згідно з окремим положенням) фізкультурноспортивних організацій Вінниччини.
Управління
фізичної
культури
та
спорту
облдержадміністрації, обласні організації фізкультурноспортивних товариств «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).
2016-2021 роки

2. Забезпечення розвитку дитячого, дитячо-юнацького спорту та резервного
спорту
2.1. Зберегти наявну мережу дитячо-юнацьких спортивних шкіл, передбачивши
збереження контингенту учнів і тренерсько-викладацького складу та здійснити їх з
подальше фінансове та матеріальне забезпечення.
Управління
фізичної
культури
та
спорту
облдержадміністрації, департамент освіти і науки
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
органи
місцевого самоврядування (за узгодженням), Вінницьке
обласне відділення з фізичного виховання та спорту
Комітету фізичного виховання та спорту Міністерства
освіти і науки України (за узгодженням), директори
спортивних шкіл, обласні організації фізкультурноспортивних
товариств
«Україна»,
«Колос»
(за
узгодженням)
2016-2021 роки

2.2. До 2021 року залучити не менше 11% дітей та молоді віком від 6 до 18
років до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах і спортивних клубах усіх
територій області.
Управління
фізичної
культури
та
спорту
облдержадміністрації, департамент освіти і науки
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
органи
місцевого самоврядування (за узгодженням), обласні
організації фізкудьтурно-спортивних товариств і відомств
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«Україна», «Колос», «Спартак» (за узгодженням),
Вінницьке обласне відділення з фізичного виховання та
спорту Комітету фізичного виховання та спорту
Міністерства освіти і науки України (за узгодженням)
2016-2021 роки

2.3. Провести відповідну роботу зі створення в районах та містах області
спеціалізованих спортивних класів з видів спорту, які культивуються в місцевих
дитячо-юнацьких спортивних школах.
Відділи,
департаменти
та
управління
освіти
райдержадміністрацій і міських рад міст обласного
значення,
органи
місцевого
самоврядування
(за
узгодженням), директори загальноосвітніх навчальних
закладів
разом
з
директорами
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
2016-2021 роки

2.4. Забезпечити модернізацію та зміцнення матеріально-технічної бази дитячоюнацьких спортивних
шкіл, облаштовуючи їх необхідним обладнанням та
інвентарем.
Управління
фізичної
культури
та
спорту
облдержадміністрації, департамент освіти і науки
облдержадміністрації,
райдержадміністрацїї,
органи
місцевого самоврядування (за узгодженням), 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 «Україна»,
«Колос» (за узгодженням)
2016-2021 роки

2.5.Здійснювати виплату
надбавок до ставки заробітної плати тренерамвикладачам дитячо-юнацьких спортивних шкіл з урахуванням їх категорійності
відповідно до діючих нормативно-правових документів.
Управління
фізичної
культури
та
спорту
облдержадміністрації, департамент освіти і науки
облдержадміністрації,
департамент
фінансів
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
органи
місцевого самоврядування (за узгодженням), 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 «Україна»,
«Колос», «Спартак» (за узгодженням)
2016-2021 роки

2.6. Забезпечити активним відпочинком вихованців ДЮСШ у канікулярний
період, організовувати на базі оздоровчих дитячих таборів спеціалізовані зміни для
учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
Управління
фізичної
культури
та
спорту
облдержадміністрації, департамент освіти і науки
облдержадміністрації
райдержадміністрації,
органи
місцевого самоврядування (за узгодженням), директори
спортивних ндал, обласні організації фізкультурно-

спортивних
узгодженням)

товариств «Україна»,

«Колос»

(за

2016-2021 роки

2.7.
Збільшити питому вагу витрат на проведення навчально-тренувального
процесу в дитячо-юнацьких спортивних школах до рівня не менше 20 відсотків від
загального обсягу їх фінансування.
Департамент фінансів облдержадміністрації, управління
фізичної культури та спорту облдержадміністрації,
департамент
освіти і науки облдержадміністрації;
райдержадміністрацїї, органи місцевого самоврядування
(за узгодженням), Вінницьке обласне відділення з
фізичного виховання та спорту Комітету фізичного
виховання та спорту Міністерства освіти і науки України
(за узгодженням), обласні організації фізкультурноспортивних
товариств «Україна»,
«Колос»
(за
узгодженням)
2016-2021 роки

3. Забезпечення розвитку спорту вищих досягнень, спорту ветеранів та
фізкультурно-оздоровчої діяльності і спорту серед осіб з інвалідністю
3.1. 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, комунальний заклад «Школа вищої
спортивної
майстерності»,
обласні
організації
фізкультурно-спортивних товариств «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)
2016-2021 роки

3.2. Забезпечити підготовку та участь спортсменів-осіб з інвалідністю, членів
збірної команди області та України і їх тренерів в Паралімпійських,
Дефлімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи, інших міжнародних змаганнях.
Комунальний заклад «Вінницький регіональний центр
фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю
«Інваспорт», управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
2016-2021 роки

3.3. Всебічно сприяти участі спортсменів області різних вікових груп та їх
тренерів у всеукраїнських спортивних змаганнях з визнаних у державі літніх
олімпійських, зимових олімпійських та неолімпійських видів спорту (чемпіонати
України, 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, комунальний заклад «Школа вищої
спортивної
майстерності»,
обласні
організації
фізкультурно-спортивних товариств «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),
комунальний
заклад
«Вінницький обласний центр фізичного здоров’я
населення «Спорт для всіх», керівники дитячо-юнацьких
спортивних шкіл (за узгодженням), федерації (асоціації) з
видів спорту (за узгодженням) .
2016-2021 роки

3.4. Забезпечити участь спортсменів-осіб зінвалідністю області та їх тренерів у
Всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, відповідних
нозологій (чемпіонати України, Кубки України та інших).
Комунальний заклад «Вінницький регіональний центр
фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю
«Інваспорт», управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
2016-2021 роки

3.5. Сприяти участі членів збірних команд області і України та їх тренерів у
міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських та неолімпійських 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, комунальний
заклад «Школа вищої спортивної майстерності», обласні
організації фізкультурно-спортивних товариств «Україна»,
«Колос», «Спартак», «Динамо» (за узгодженням),
відділення Національного олімпійського комітету України
у Вінницькій області (за узгодженням), федерації
(асоціації) з видів спорту (за узгодженням), комунальний
заклад «Вінницький обласний центр фізичного здоров’я
населення «Спорт для всіх».
2016-2021 роки

3.6. Забезпечити проведення на території області всеукраїнських спортивних
змагань згідно Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів України.
Управління
фізичної
культури
та
спорту
облдержадміністрації, комунальний заклад «Школа вищої
спортивної
майстерності»,
обласні
організації
фізкультурно-спортивних товариств «Україна», «Колос»,
«Спартак», ^Динамо» (за узгодженням), відділення
№

19

Національного олімпійського комітету України у
Вінницькій області (за узгодженням), обласні федерації з
видів спорту (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 обласний центр фізичного здоров’я
населення «Спорт для всіх».
2016-2021 роки

3.7. Сприяти залученню населення з інвалідністю до систематичних занять з
фізичної культури, фізкультурно-спортивної реабілітації та спорту.
Комунальний заклад «Вінницький регіональний центр
фізичної культури і спорту
осіб з інвалідністю
«Інваспорт», управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
2016-2021 роки

3.8. Здійснити заходи щодо утворення місцевих центрів з фізичної культури і
спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» (районних, міських) з урахуванням потреб
та можливостей.
Комунальний заклад «Вінницький регіональний центр
фізичної культури і спорту
осіб з інвалідністю
«Інваспорт», управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування
(за узгодженням)
2016-2021 роки

3.9. Завершити
облаштування спортивних споруд
і об’єктів для
безперешкодного доступу до них осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Власники спортивних споруд і об’єктів, комунальний
заклад «Вінницький регіональний центр фізичної культури
і
спорту
осіб
з
інвалідністю
«Інваспорт»,
райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування
(за узгодженням), управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
2016-2021 роки

3.10. Забезпечити проведення реабілітаційно-спортивних зборів для осіб з
інвалідністю.
Комунальний заклад «Вінницький регіональний центр
фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю
«Інваспорт», райдержадміністрації, органи місцевого
самоврядування (за узгодженням), управління фізичної
культури та спорту облдержадміністрації
2016-2021 роки

4.
Покращення організаційного,
нормативно-правового,
кадрового,
матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного,
інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту
4.1.
Забезпечити розвиток пріоритетних олімпійських та неолімпійських видів
спорту на Вінниччині та функціонування цец^гру олімпійської підготовки.
20

Управління
фізичної
культури
та
спорту
облдержадміністрації, комунальний заклад «Школа вищої
спортивної
майстерності»,
обласні
організації
фізкультурно-спортивних товариств «Україна», «Колос»,
«Спартак», «Динамо» (за узгодженням), відділення
Національного олімпійського комітету України у
Вінницькій області (за узгодженням)
2016-2021 роки

4.2. Разом з Міністерством молоді та спорту України запровадити дієву систему
підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в освітній галузі «Фізичне
виховання, спорт і здоров’я людини», здійснити удосконалення процедури
атестації тренерів та інших фахівців сфери фізичної культури і спорту, систему
перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів та атестації фахівців у сфері
фізичної культури.
Управління
фізичної
культури
та
спорту
облдержадміністрації, департамент освіти і науки
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
органи
місцевого самоврядування (за узгодженням), комунальний
заклад «Школа вищої спортивної майстерності», керівники
спортивних шкіл та організацій спортивного спрямування
2016-2021 роки

4.3. Здійснити заходи щодо утворення мережі спортивних закладів (спортивних
клубів, колективів фізичної культури) та вирішити питання щодо введення до їх
штату посад інструкторів з фізкультури з розрахунку одна посада на 5 тис.
населення, в тому числі в сільській місцевості.
Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування
(за узгодженням), Вінницька територіальна організація
ВФСТ «Колос» (за узгодженням).
2016-2021 роки

4.4. Провести необхідну роботу, пов’язану з введенням до штатного розпису
суб’єктів господарювання усіх форм власності посади інструктора з фізичної
культури, в тому числі в сільській місцевості.
Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування
(за узгодженням), Вінницька територіальна організація
ВФСТ
«Колос»
(за
узгодженням),
суб’єкти
господарювання усіх форм власності
2016-2021 роки

4.5. Збільшувати видатки на утримання та забезпечення навчальнотренувального процесу
школі вищої спортивної майстерності, ДЮСШ,
СДЮСШОР усіх типів і форм власності та центру олімпійської підготовки з
відповідних бюджетів.
Департамент фінансів облдержадміністрації, управління
фізичної культури та спорту облдержадміністрації,
департамент освіти і науки обласної держадміністрації,
райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування
(за узгодженням), комунальний заклад «Школа вищої
спортивної майстерності», власники спортивних шкіл
2016-2021 роки

4.6. Здійснювати заходи із нагородження кращих спортсменів і тренерів області
(з матеріальним заохоченням), відзначення меценатів і фахівців у галузі фізичної
культури і спорту, спеціалістів галузі освіти та громадського активу, які сприяють
розвитку фізичної культури і спорту в області (з матеріальним заохоченням).
Управління
фізичної
культури
та
спорту
облдержадміністрації, департамент освіти і науки
облдержадміністрації,
райдержадміністрацїї,
органи
місцевого самоврядування (за узгодженням)
2016-2021 роки

4.7. Забезпечити поступове збільшення обсягів видатків на виконання програм
та здійснення заходів щодо розвитку сфери фізичної культури і спорту з бюджетів
усіх рівнів.
Департамент фінансів облдержадміністрації, управління
фізичної культури та спорту облдержадміністрації,
департамент освіти і науки облдержадміністрації,
райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування
(за узгодженням)
2016-2021 роки

4.8. Залучати інвестиції, кошти державного фонду регіонального розвитку та
позабюджетні кошти на розвиток фізичної культури і спорту, відповідно до
чинного законодавства.
Департамент
міжнародного
співробітництва
та
регіонального розвитку облдержадміністрації, департамент
фінансів облдержадміністрації, управління фізичної
культури та спорту облдержадміністрації, департамент
освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрацїї,
органи місцевого самоврядування (за узгодженням),
організації, установи, заклади та громадські об’єднання
фізкультурно-спортивного спрямування (за узгодженням)
2016-2021 роки

4.9. Здійснювати щорічну забудову в кожному районі, містах обласного
значення, об’єднаних територіальних громадах багатофункціональних спортивних
майданчиків зі штучним покриттям чи тренажерним обладнанням, пішохідних і
велосипедних доріжок у місцях проживання та масового відпочинку населення,
обладнання пунктів прокату спортивного інвентарю.
Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування
(за узгодженням), керівники підприємств установ і
організацій всіх форм власності (за узгодженням),
комунальний заклад «Вінницький обласний центр
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»
2016-2021 роки

4.10. Здійснити реконструкцію спортивного комплексу у м. Вінниця по вул.
Академіка Янгеля, 48.
Вінницька міська рада, комітет з фізичної культури і
спорту Вінницької міської ради (за узгодженням)
2016-2020 роки

4.11. Розпочати реконструкцію спортивної бази комунального закладу
«Вінницька обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з
веслування на байдарках і каное ім. Ю. Рябчинської» в м. Вінниця по вул. Князів
Коріатовичів, 123.
КЗ «Вінницька обласна спеціалізована дитячо-юнацька
школа олімпійського резерву з веслування ім. Ю.
Рябчинської», департамент міжнародного співробітництва
та
регіонального
розвитку
облдержадміністрації,
департамент фінансів облдержадміністрації, управління
фізичної культури та спорту облдержадміністрації
2016-2021 роки

4.12.Здійснити заміну покриття
легкоатлетичного манежу Вінницької
територіальної організації фізкультурно-спортивного товариства «Колос», який
розташований в м. Вінниця по вул. Генерала Арабея, 3.
Вінницька територіальна організація ВФСТ «Колос»,
департамент
міжнародного
співробітництва
та
регіонального розвитку облдержадміністрації, департамент
фінансів облдержадміністрації, управління фізичної
культури та спорту облдержадміністрації
2016-2021 роки

4.13.
Завершити
реконструкцію
районного
спортивного комплексу
Козятинської районної дитячо-юнацькоїспортивної школи «Колос» в м. Козятин
по вул. Довженка, 107.
Козятинська
райдержадміністрація,
департамент
міжнародного співробітництва та регіонального розвитку
облдержадміністрації,
департамент
фінансів
облдержадміністрації, управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації
2016-2021 роки

4.14. Продовжити капітальний ремонт 25-ти- і 50-тиметрових напівзакритих
стрілецьких тирів обласної організації фізкультурно-спортивного товариства
«Динамо» України м. Вінниця, Узвіз Бузький, 35.
Обласна організація ФСТ «Динамо» України (за
узгодженням), департамент міжнародного співробітництва
та
регіонального
розвитку
облдержадміністрації,
департамент фінансів облдержадміністрації, управління
фізичної культури та спорту облдержадміністрації
2016-2021 роки

4.15. Здійснити реконструкцію стрілецького тиру, з відновленням навчального
класу та розширенням стрілецької галереї 50-ти метрового напівзакритого
стрілецького тиру.
Обласна організація ФСТ «Динамо» України (за
узгодженням), департамент міжнародного співробітництва
та
регіонального
розвитку
облдержадміністрації,
департамент фінансів облдержадміністрації, управління
фізичної культури та спорту облдержадміністрації
2021 рік

4.16. Здійснити реконструкцію спортивного будинку (для прийому суддів та
делегацій-учасників спортивних заходів).
Обласна організація ФСТ «Динамо» України (за
узгодженням), департамент міжнародного співробітництва
та
регіонального
розвитку
облдержадміністрації,
департамент фінансів облдержадміністрації, управління
фізичної культури та спорту облдержадміністрації
2021 рік

4.17. Виконати добудову спортивно-оздоровчого комплексу в м. Шаргород.

,

Шаргородська
райдержадміністрація,
департамент
міжнародного співробітництва та регіонального розвитку
облдержадміністрації,
департамент
фінансів
облдержадміністрації, управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації
2016-2021 роки

4.18. Провести реконструкцію Томашпільської районної дитячо-юнацької
спортивної ніколи по вул. Леніна, 6 смт. Томашпіль.
Томашпільська
райдержадміністрація,департамент
міжнародного співробітництва та регіонального розвитку
облдержадміністрації,
департамент
фінансів
облдержадміністрації, управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації
2016-2021 роки

4.19. Провести реконструкцію спортивного майданчика КЗ «Немирівський
спортивний комплекс» під мультифункціональний майданчик для занять ігровими
видами спорту.
Немирівська міська рада (за узгодженням), департамент
фінансів облдержадміністрації, управління фізичної
культури та спорту облдержадміністрації
2021 рік

4.20. Провести інвентаризацію спортивних споруд та об’єктів на місцях з метою
визначення потреб у їх подальшому облаштуванні для занять осіб з інвалідністю
фізичною культурою, спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією та
безперешкодному доступу до всіх спортивних споруд для спортсменів та глядачів з
обмеженими фізичними можливостями.
Керівники
спортивних
споруд
(за узгодженням),
Регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з
інвалідністю «Інваспорт»
2020-2021 роки

4.21. Здійснити заходи з впровадження соціальної реклами, створення
інформаційно-просвітницького інтернет-порталу щодо пропаганди засад різних
аспектів здорового способу життя, підвищення рівня культури харчування,
протидії активному та пасивному тютюнокурінню, вживанню алкоголю та
наркотиків.
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськіст^облдержадміністрації, управління фізичної
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культури та спорту облдержадміністрації, департамент
освіти і науки облдержадміністрації, комунальний заклад
«Вінницький обласний центр
фізичного здоров’я
населення «Спорт для всіх», територіальна організація
ВФСТ «Колос», громадські організації спортивного
спрямування (за узгодженням)
2016-2021 роки

4.22. Забезпечити функціонування лікарсько-фізкультурного диспансеру на
якісно новому рівні, в тому числі придбання необхідного медичного обладнання.
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації
2016-2021 роки

4.23. Вирішувати соціально-побутові питання спортсменам, які посіли призові
місця на Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, Всесвітніх та
Європейських іграх з неолімпійських видів спорту, чемпіонатах світу і Європи та їх
тренерам, у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.
Управління
фізичної
облдержадміністрації,
облдержадміністрації

культури
департамент

та

спорту
фінансів

2016-2021 роки

4.24. Надавати
грошову винагороду за особливий внесок у розвиток
Олімпійського руху вУкраїні спортсменам Вінниччини, згідно з відповідним
положенням затвердженого обласною Радою.
Департамент фінансів облдержадміністрації, управління
фізичної культури та спорту облдержадміністрації,
облдержадміністрація та обласна Рада
2016-2021 роки

4.25. Надавати стипендії обласної державної адміністрації та обласної Ради
спортсменам-кандидатам до олімпійської збірної команди України та провідним
спортсменам області з пріоритетних олімпійських видів спорту, членам збірних
команд України, згідно з відповідним положенням затвердженого обласною Радою.
Департамент фінансів облдержадміністрації, управління
фізичної культури та спорту облдержадміністрації,
облдержадміністрація та обласна Рада
2016-2021 роки

4.26. Надавати персональні стипендії обласної Ради та обласної державної
адміністраціїдля ветеранів
спорту, згідно з
відповідним положенням
затвердженого обласною Радою.
Департамент фінансів облдержадміністрації, управління
фізичної культури та спорту облдержадміністрації,
облдержадміністрація та обласна Рада
2016-2021 роки

4.27. Забезпечити фінансування навчально-тренувальних зборів до змагань
різних рівнів, проведення змагань та масових спортивних заходів, існуючої мережі
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, Вінницької
школи вищої спортивної
майстерності, комунального закладу «Вінницький обласний центр фізичного
здоров’я населення «Спорт для всіх», ісрмунального закладу «Вінницький

(1 ПІ/
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регіональний центр фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт»,
комунальної організації «Вінницький обласний центр олімпійської підготовки» та
інших обласних комунальних організацій галузі фізичної культури і спорту;
надавати в межах обласного бюджету фінансову підтримку дитячо-юнацьким
спортивним школам різних форм власності, відділенню Національного
олімпійського комітету України у Вінницькій області, обласним організаціям
фізкультурно-спортивних товариств і відомств, обласним федераціям з видів
спорту, іншим організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості визначених
Законом України «Про фізичну культуру і спорт» на їх поточне утримання,
розвиток олімпійського і неолімпійського рухів в області, здійснення додаткових
заходів щодо підготовки та участі членів збірних команд області та України в
Олімпійських іграх, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх чемпіонатах України,
світу та Європи, інших міжнародних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських і
неолімпійських видів спорту.
Департамент фінансів облдержадміністрації, управління
фізичної культури та спорту облдержадміністрації,
райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування
(за узгодженням), заклади і організації фізкультурноспортивної
спрямованості
(за
узгодженням),
облдержадміністрація та обласна Рада
2016-2021 роки

4.28. Здійснювати заходи щодо розширення переліку та збільшення обсягів
надання платних послуг закладами фізичної культури і спорту.
Управління
фізичної
культури
та
спорту
облдержадміністрації,
департамент
міжнародного
співробітництва
та
регіонального
розвитку
облдержадміністрації,
обласні,
районні
та міські
комунальні
заклади
фізкультурно-спортивної
спрямованості (за узгодженням)
2016-2021 роки

4.29. Налагодити співпрацю з інститутом фізичного виховання і спорту
Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського та
забезпечити науково-методичне супроводження виконання програми.
Управління
фізичної
культури
та
спорту
облдержадміністрації, факультет фізичного виховання і
спорту
Вінницького
державного
педагогічного
університету ім. М. Коцюбинського (за узгодженням)
2016-2021 роки

4.30. Здійснити заходи щодо будівництва, реконструкції та капітального
ремонту основних баз олімпійської підготовки обласного значення та інших
спортивних об’єктів.
Управління
фізичної
культури
та
спорту
облдержадміністрації,
Вінницька міська рада
(за
узгодженням),
обласні
організації
фізкультурноспортивних
товариств:
«Колос»,
«Динамо»
(за
узгодженням).
2016-2021 роки

4.31. Здійснити ресурсне забезпечення програми за рахунок коштів обласного
бюджету по галузі «Фізична культура і спорт» та інших надходжень не
заборонених законодавством України.
Департамент
міжнародного
співробітництва
та
регіонального розвитку облдержадміністрації, департамент
фінансів облдержадміністрації

2016-2021 роки

4.32. Забезпечити організацію та здійснення антидопінгового контролю у спорті
шляхом проведення допінг-проб у спортсменів - учасників обласних спортивних
заходів відповідно до щорічних орієнтовних планів тестувань та розрахунків
вартості допінг-проб на 1 спортсмена, у відповідному до законодавства порядку.
Управління
фізичної
облдержадміністрації

культури

та

спорту

2018-2021 роки

4.33. Забезпечити організацію та проведення інформаційно-просвітницької
роботи, спрямованої на попередження застосування та розповсюдження допінгу у
спорті, підвищення рівня обізнаності спортсменів, персоналу, тренерів та
керівників спортивних організацій щодо дотримання антидопінгових правил
шляхом проведення семінарів, лекцій, розповсюдження друкованої інформаційної
літератури, висвітлення інформації на офіційних веб-сайтах органів місцевої влади
та закладів фізичної культури та спорту.
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю
облдержадміністрації,
управління
фізичної культури та спорту облдержадміністрації,
департамент освіти і науки облдержадміністрації,
райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування
(за узгодженням), організації, установи, заклади та
громадські
об’єднання
фізкультурно-спортивного
спрямування (за узгодженням)
2018-2021 роки

4.34. Передавати міжбюджетні трансферти з обласного бюджету іншим
місцевим бюджетам на фінансування підготовки та участі членів збірних команд
області до змагань державного рівня з олімпійських видів спорту, визначених
Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів
України або відповідних всеукраїнських громадських організацій фізкультурноспортивної спрямованості.
Облдержадміністрація і обласна Рада, управління фізичної
культури
та
спорту,
Департамент
фінансів
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
органи
місцевого самоврядування (за узгодженням)
2020-2021 роки

VII. Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності
Виконання Програми дасть можливість:
- збільшити рівень охоплення населення рбласті руховою активністю на 1-2
відсотки щороку;

- здійснити утвердження патріотизму та національної самосвідомості
молоді, підвищити зацікавленість щодо служби у Збройних силах України,
готовність до захисту країни, збереження та вшанування національної пам’яті;
- залучити не менше 11 відсотків дітей та молоді 6 - 1 8 років до занять у
дитячо-юнацьких спортивних школах і спортивних клубах усіх територій області,
створити умови для розвитку резервного спорту та ефективного поповнення складу
національних збірних команд;
- забезпечити успішний виступ провідних спортсменів Вінниччини у
всеукраїнських та міжнародних змаганнях різного рівня;
- досягти збільшення спортивних споруд у кількості і якості, що надасть
змогу створити необхідні умови для залучення різних категорій мешканців області
до занять фізичною культурою і спортом;
- створити цивілізовані умови для соціальної адаптації та реабілітації осіб з
інвалідністю і осіб з обмеженими фізичними можливостями;
- підвищити спортивний авторитет області на всеукраїнському та
міжнародному рівнях;
- забезпечити спортивними клубами та фізкультурно-оздоровчими
закладами з розрахунку один заклад на 5 тис. населення;
- забезпечити центрами фізичного здоров’я населення з розрахунку не
менше одного на одну адміністративно-територіальну одиницю.
VIII. Система управління та контролю за ходом виконання Програми
Контроль за виконанням Програми здійснюють, обласна та районні
державні адміністрації, обласна та районні ради, міські ради міст обласного
значення, які утворюють для цього відповідні Координаційні ради, під
головуванням заступників голови облдержадміністрації, райдержадміністрацій та
міських голів.
Управління, відділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міські
ради міст обласного значення, обласні організації фізкультурно-спортивних
товариств і відомств, відповідальні виконавці Програми, щороку до 10 листопада
подають структурному підрозділу з питань фізичної культури та спорту
облдержадміністрації необхідні матеріали для підготовки та надання узагальненої
інформації обласній Раді (відповідно до Порядку формування, фінансування і
моніторингу виконання регіональних (комплексних) програм, затвердженого
рішенням 5 сесії обласної Ради 5 скликання від 10 листопада 2006 року № 145 (зі
змінами відповідно до рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28 вересня
2017 року № 469)) та Міністерству молоді та спорту України.
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до Програми розвитку фізичної
культури і спорту у Вінницькій
області на 2016-2021 роки

тис.
грн.
тис.
грн.

2019 рік

2018 рік

2017 рік

2016 рік

4
6
7
5
Показники затрат програми

8
5
5
161,89 404,57 929,00

2021 рік

3

2020 рік

2
1
І
1.1 Проведення
навчальнотренувальних
зборів і змагань з
олімпійських видів
спорту
1.2 Проведення
навчальнотренувальних
зборів і змагань з
неолімпійських
видів спорту
1.3 Утримання центрів
з інвалідного
спорту і
реабілітаційних
шкіл
1.4 Проведення
навчальнотренувальних
зборів і змагань та
заходів з
інвалідного спорту
1.5 Утримання та
навчальнотренувальна робота
комунальних
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
1.6 Фінансова

Одиниця
виміру

№
з/п

Назва
показника

Результативні показники
Програми розвитку фізичної культури і спорту
у Вінницькій області на 2016 - 2021 роки

8

9

12
10
9
146,73 800,00 420,00

1
1
1
2
2
147,00 305,50 754,84 495,33 700,00

Всього за
період дії
програми

10

51 862,19

3
105,00

12 507,67

1
2
3
8
9
5
645,80 431,06 371,90 048,47 633,00 928,00

31 058,23

тис.
грн.

тис.
грн.

254,00

195,72 288,80 426,10

520,00

598,00

2 282,62

39
45
23
37
122,37 430,07 763,00 727,00
12
10
9

174
327,84
65 928,76

тис.
грн.

тис.

11
16
529,00 756,40
8
12

1.7

1.8

1.9

1.1
0

1.1
1

1.1
2

підтримка дитячоюнацьких
спортивних шкіл
фізкультурноспортивних
товариств
Забезпечення
підготовки
спортсменів вищих
категорій школами
вищої спортивної
майстерності
Утримання та
фінансова
підтримка
спортивних споруд
Фінансова
підтримка
спортивних споруд,
які належать
громадським
організаціям
фізкультурноспортивної
спрямованості
Фінансова
підтримка
регіональних
всеукраїнських
організацій
фізкультурноспортивної
спрямованості для
проведення
навчальнотренувальної та
спортивної роботи
Фінансова
підтримка на
утримання
місцевих осередків
(рад)
всеукраїнських
організацій
фізкультурноспортивної
спрямованості
Забезпечення
діяльності місцевих
центрів фізичного
здоров'я населення
"Спорт для всіх" та
проведення
фізкультурномасових заходів

грн.

872,00

503,00

8
5
215,00 531,90

11
10
14
106,20 217,61 719,81

14
780,00

64 570,52

482,00

800,50

1
1
201,00 381,00

5 146,53

2
2
1
3
3
3
796,78 004,95 518,40 745,20 011,00 313,00

16 389,33

842,39

722,62

969,45

019,30

тис.
грн.

тис.
грн.
641,50

640,53

тис.
грн.

тис.
грн.

1
2
905,80 128,07 516,78

1
1
1
836,90 170,00 287,00

8 844,55

682,43

2
2
3
3
410,00 410,52 836,00 293,06 787,00

13 419,01

751,28

1
1
1
1
850,00 249,5#' 026,09 050,00 155,00

6 081,87

тис.
грн.

тис.
грн.

серед населення
регіону
1.1 Підтримка спорту
3 вищих досягнень та
організацій, які
здійснюють
фізкультурноспортивну
діяльність в регіоні
II
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

тис.
грн.

млн.
Залучення дітей та
грн.
молоді до занять
фізичною
культурою та
спортом у дитячоюнацьких
спортивних школах
усіх типів і форми
власності.
Надання фінансової млн.
допомоги
грн
учнівській та
студетській спілкам
Забезпечення
млн.
грн
утримання та
функціонування
регіональних
центрів та
спортивних клубів
з фізичної культури
і спорту інвалідів
«Інваспорт»,
сприяння
розширенню їх
мережі.
Забезпечення
млн.
підготовки та
грн
участі спортсменів
області різних
вікових груп в
змаганнях
всеукраїнського і
міжнародного
рівнів.
Забезпечення
млн.
модернізації та
грн
зміцнення
матеріальнотехнічної бази
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл,
облаштування
необхідним
обладнанням та
інвентарем.

5
6
7
7
3
4
440,03 708,36 518,20 089,10 263,83 052,00
П оказники продукту програми

34 071,52

25,0

28,25

32,0

36,2

40,9

55,7

218,05

0,17

0,192

0,217

0,245

0,277

0,12

1,221

2,08

2,4

2,7

3,05

3,4

6,05

19,68

13,949

13,709

15,567

17,509

19,605

34,21

114,549

4,94

5,03

6,5

8,04

9,0

11,04

44,55

г
31

ти

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
3.7
3.8
3.9

Збільшення
кількості
підготовлених в
ДЮСШ кандидатів
в майстри спорту,
майстрів спорту
України, майстрів
спорту України
міжнародного
класу
Збільшення
кількості призерів
та чемпіонатів
України
Кількість осіб, які
залучені до
регулярних занять
спортом
Кількість осіб, які
охоплені всіма
видами
фізкультурнооздоровчою та
спортивною
роботою
Кількість
площинних
спортивних споруд
Кількість
спортивних залів
Кількість обласних
заходів
Кількість учасників
обласних заходів
Кількість
спортсменів
зарахованих у
склади збірних
команд України

Показники ефективності програми
270
265
260
250
246
осіб

270

1561

осіб

231

237

242

250

260

260

1480

осіб

25680

25800

25950

26100

26500

18100

24690

тис.
осіб

243,6

245,0

246,5

248,0

250,0

299,0

255,25

шт

2666

2675

2805

2675

шт

702

705

708

711

715

718

3 в рік

шт

189

200

210

215

225

300

223 в рік

шт

16200

17000

17500

17750

18000

18000

осіб

280

290

300

310

315

380

17408
щороку
312

шт

3

5

5

28

%

10,0

10,2

10,6

10,8

11

11,0

11,5

місц
е

II

II

II

II

II

II

II

IV

4.1

Кількість введених
в дію об’єктів після
реконструкції,
будівництва
4.2 Частка залучених
дітей шкільного
віку до занять у
спортивних секціях
та дитячо-юнацьких
спортивних школах
4.3 Всеукраїнський
конкурс з вищої
спортивної
майстерності

Показники якості прог рами
5
5
5

(олімпійські види
спорту) серед 2-ї
групи областей
4.4 Всеукраїнський
конкурс з вищої
спортивної
майстерності
(неолімпійські види
спорту) серед 2-ї
групи областей

місц
е

І
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до рішення 4 сесії
обласної Ради 8 скликання
від 29 січня 2021 року № 32
Додаток 2
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Ресурсне забезпечення
Програми розвитку фізичної культури і спорту
у Вінницькій області на 2016 - 2021 роки
млн.грн.

Обсяг коштів, І етап
які
(2016 р.)
пропонується
залучити на
виконання
програми
2
1
Обсяг ресурсів 153,062
всього, в тому
числі:
1,0
державний
бюджет
66,512
Обласний
бюджет
68,449
місцеві
бюджети
17,101
кошти не
бюджетних
джерел

II етап
(2017
Р-)

III
етап
(2018
Р-)

IV
етап
(2019
Р-)

V етап
(2020
Р-)

VI
етап
(2021
Р-)

4
6
7
3
5
155,282 169,164 185,103 208,964 243,579

Всього
витрат на
виконання
Програми

8
1115,154

“

“

“

“

“

”

70,936

77,215

85,534

96,649

118,283

515,129

74,590

81,346

88,219

100,051 111,894

524,549

9,756

10,603

11,350

12,264

74,476

Заступник голови обласної Ради

13,402

-л—-—«— -—^ Ігор ІВАСЮК

Додаток З
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Додаток З
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у Вінницькій області на 2016-2021 роки

Комплексні заходи
щодо будівництва, реконструкції та капітального ремонту основних баз олімпійської підготовки обласного
значення та інших спортивних об’єктів

№
з/п
1

Термін
виконання
2021 рік

Відповідальні

Найменування бази, об’єкта

Власник бази, адреса об’єкта

Назва заходу

Спортивна
база
обласного
комунального закладу «Вінницька
обласна спеціалізована дитячоюнацька
школа
олімпійського
резерву з веслування на байдарках
і каное ім. Ю. Рябчинської»

Обласний комунальний заклад
«Вінницька обласна
спеціалізована дитячо-юнацька
школа олімпійського резерву з
веслування на байдарках і каное
ім. Ю.Рябчинської»,
м. Вінниця, вул. Князів
Коріатовичів, 123

Виготовленім
проектнокошторисної
документації та
проведення
реконструкції

2

Легкоатлетичний манеж
Вінницької територіальної
організації фізкультурноспортивного товариства «Колос»

Вінницька територіальна
організація Всеукраїнського
фізкультурно-спортивного
товариства «Колос»,
м. Вінниця вул. Генерала
Арабея, 3

Заміна покриття
бігових доріжок

2021 рік

Вінницька територіальна
організація ВФСТ
«Колос» (за згодою)

3

Районний спортивний комплекс м.
Козятин

Козятинська
райдержадміністрація,

Завершення
будівництва

2021 рік

Козятинська
райдержадміністрація,

/

Обласний комунальний
заклад «Вінницька обласна
спеціалізована дитячоюнацька школа
олімпійського резерву 3
веслування на байдарках і
каное ім. Ю. Рябчинської

35

Козятинська ДЮСШ (за
згодою)

Козятинська ДЮСШ, м.
Козятин, вул. Довженка, 107
4

5

6

7

Капітальний ремонт 25-ти і 50-ти ГО «Вінницька обласна
метрових
напівзакритих організація фізкультурнострілецьких тирів
спортивного товариства
«Динамо» України»,
м. Вінниця, вул. Узвіз Бузький,
35
Реконструкція стрілецького тиру, 3 ГО «Вінницька обласна
відновленням навчального класу та організація фізкультурнорозширенням стрілецької галереї спортивного товариства
50-ти метрового напівзакритого «Динамо» України»,
стрілецького тиру
м. Вінниця, вул. Узвіз Бузький,
35
Реконструкція
спортивного ГО «Вінницька обласна
будинку (для прийому судців та організація фізкультурноделегацій-учасників
спортивних спортивного товариства
заходів)
«Динамо» України»,
м. Вінниця, вул. Узвіз Бузький,
35
Вінницька міська рада,
ДЮСШ № 2 м. Вінниця
м. Вінниця, вул. Бузький узвіз, 33
Вінницька міська рада,
м. Вінниця, вул. Академіка
Янгеля, 48

8

Здійснити
спортивного
Вінниця

9

Виконати добудову спортивно- Шаргородська
оздоровчого
комплексу в м. райдержадміністрація
Шаргород

10

Провести
реконструкцію Томашпільська об’єднана
Томашпільської районної дитячо- територіальна громада,
юнацької спортивної школи смт. РДЮСШ вул. Леніна, 6
Томашпіль

реконструкцію
комплексу у м.

Капітальний
ремонт спорт
споруд
(корегування)

2020-2021
роки

ГО «Вінницька обласна
організація фізкультурноспортивного товариства
«Динамо» України» (за
згодою)

Реконструкція

2021 рік

ГО «Вінницька обласна
організація фізкультурноспортивного товариства
«Динамо» України» (за
згодою)

Реконструкція

2021 рік

ГО «Вінницька обласна
організація фізкультурноспортивного товариства
«Динамо» України» (за
згодою)

Реконструкція
елінгу

2021 рік

Вінницька міська рада (за
згодою)

Реконструкція

2021 рік

Вінницька міська рада (за
згодою)

Добудова
(реконструкція)

2021 рік

Шаргородська
райдержадміністрація (за
згодою)

Реконструкція

2021 рік

Томашпільська селищна
рада (за згодою)

11

Провести
реконструкцію КЗ «Немирівський спортивний
спортивного
майданчика
КЗ комплекс», м.Немирів
«Немирівський
спортивний вул.Соборна, 78
комплекс»
під
мультифункціональний майданчик
для занять ігровими видами спорту

Заступник голови обласної Ради

Реконструкція

2021 рік

Ігор ШАСЮК

Додаток 4
до рішення * 7 сасГцобласыоТ Ради^д |
^скликання від
у , / у / №- 3 ^ 0

Додаток 4
до Профами розвитку фізичної
культури і спорту
у Вінницькій області на 2016*2021 рр.

2016

втом у
числі

ВСЬОГ
О

втом у
числі

ВСЬО ГО

втом у
числі

ВСЬОГ
О

2021

2020

втом у
числі

ВСЬО Г
О

ВСЬОГ
О

втом у
числі

втом у
числі

5,000

5,000

5,000

5,000

6,000

6,000

Передбачення в профамах
навчальних закладів усіх типів
та форм власності навчання
дітей та молоді плаванню з
урахуванням кліматичних,
геофафічних умов та наявної
ресурсної бази.

Деп-т освіти і
науки ОДА,
РДА, органи
місцевого
2016самоврядуван 2021
ня
РР-

6,200

0,000

6,200

0,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1.000

1,000

1,000

1,000

1,200

1,200

Залучення населення до
занять фізичною культурою та
спорту за місцем проживання
та відпочинку, в т.ч. у сільській
місцевості, подальший
розвиток мережі центрів
фізичного здоров'я населення
"Спорт для всіх" та зміцнення
їх матеріально-технічної бази.

Улр-ня
фізкультури та
спорту ОДА,
фомадські
організації
2016спортивного
2021
спрямування,
в т.ч. облорг-я Р-РФ СТ Колос

17,372

13,932

0,000

3,440

2,160 1,960

0,000

0,400

3,003 2,503

0,000

0,500

3,528 2,828

0,000

Залучення представників
Улр-ня
підприємств, установ та
фізкультури та
організацій різних
спорту ОДА,
організаційно-правових форм облрада ФСТ
власності, а також
'Колос",
організацій, установ та
облорганізації 2016підприємств
Ф СТ і відомеє 2021
агропромислового комплексу
РРта сільських населених
пунктів до занять фізичною
культурою і спортом.

12,200

0,530

0,000

11,670

1,690 0,050

1,750

1,990 0,090

1,900

2,090 0,110

2,615

2,215

1,640

1,820

0,070

0,000

0,700

3,996

3,196

1,980

2,230

0,130

0.000

О бласний
бюджет

Обласний
бюджет

Обласний
бюджет

Обласний
бюджет

Обласний
бюджет

0,200

0,800

2,070

1,230

2,100

2,380

0,080

Інші місцеві
бюджети

5,000

позабюджетні
кошти

5,000

Бюджети районів
і міст обл
значення

5,000

позабюджетні
кошти

5,000

Бюджети районів
і міст обл
значення

5,000

позабюджетні
кошти

5,000

Бюджети районів
і міст обл
значення

0,000

позабюджетні
кошти

31,000

Бюджети районів
і міст обл
значення

0,000

позабюджетні
кошти

31,000

Бюджети районів
і міст обл
значення

Деп-т освіти і
науки ОДА,
РДА. органи
2016місцевого
2021
самоврядуван РРня

Розд іл і. Розвиток ф ізичної
культури та масового
спорту
Запровадження в навчальних
закладах усіх типів та форм
рухової активності школярів і
студентів в обсязі 8-12 годин
на тиждень

Обласний
бюджет

позабюджетні
кошти

ВСЬОГ втом у
О
числі

2019

2018

Обласний
бюджет
І
Бюджети районів
І міст обл
значення

І-------------------------

В С Ь О ГО

2017

0,000

позабюджетні
кошти

Загальн
ий обсяг
витрат
Термін виконання

Перелік заходів програми

Відповідальний виконавець

Напрями діяльності та заходи Програми розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2016 - 2021 роки (млн. грн.)

0,840

2,300

Проведення Все українських,
регіональних спартакіад та
інших масових фізкультурноспортивних заходів серед
державних службовців,
посадових осіб органів
виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування та
депутатів усіх рівнів, серед
працівників галузей народного
господарства, соціальної та
побутової сфери,
представників сільських
територіальних громад

Упр-ня
фізкультури та
спорту ОДА,
облорганізації
ФСТі
відомств,
РДА, органи
місцевого
2016самоврядуван
2021
ня
Р-Р-

0,930

0,930

0,000

0,000

0,040 0,040

0,045

0,045

0,050 0,050

0,060

0,060

0,065

0,065

Залучення населення з
обмеженими можливостями
до систематичних занять з
фізичної культури І спорту

Упр-ня
фізкультури та 2016спорту ОДА,
2021
РДА, органи
РРмісцевого

0,022

0,022

0,000

0,000

0,003 0,003

0,004

0,004

0,004 0,004

0,005 0,005

0,006

0,006

Щорічне проведення
всеукраїнської спартакіади
допризовної молоді.

Упр-ня
фізкультури та 20162021
спорту ОДА
РР

0,235

0,235

0,000

0,000

0,025 0,025

0,030 0,030

0,035 0,035

0,040 0,040

0,045

0,045

Проведення фізкультурноспортивних заходів серед
засуджених, які відбувають
покарання у спеціальних
виховних установах
Державної кримінальновиконавчої служби України.

Упр-ня
фізкультури та
спорту ОДА,
2016керівники
2021
спецвиховних
Р-Рустанов

0,039

0,039

0,000

0,000

0,005 0,005

0,006

0,006

0,008 0,008

0,010

0,010

0,010

0.010

67,998

15,688

37,200

15,110

9,923 2,083

3,452

Вього по розділу!

-

6,000

1,840

10,520

2,370

6,000

63,500 25,000 35,000

3,500

71,800

28,250 39,550 4,000

0,050

0,519

2,150

6,000

2,400

11,733 3,053

6,000

2,680

12,352

80,700 32,000 44,700

4,000

90,700 36,200 50,500

4,000

102,300

0,150

0,825

11,090 2,690

0,670

0,670

0,060

0,060

2,040

6.000

2,900

12,380

40,900 57,100

4,300

121,100

0,160

0,460

7,200

3,140

55,700 60,600

4,800

Розд іл II. Розвиток дитячого,
дитячо-юнацького та
резервного спорту
Залучення дітей та молоді до
занять фізичною культурою та
спортом у дитячо-юнацьких
спортивних школах усіх типів і
форми власності.

Упр-ня
фізкультури та
спорту ОДА,
Дел-т освіти І
науки ОДА,
РДА, органи
місцевого
самовоялуван
Забезпечення активним
Управління
відпочинком вихованців
фіз.культури
ДЮСІІІ та учнів
та спорту
спеціалізованих навчальних
ОДА. Деп-т
закладів спортивного профілю освіти І науки
у канікулярний період.
ОДА

Утворення штатних
спортивних команд
резервного спорту.

530,100
20162021
РР-

3,556

1,500

1,336

0,720

0,397

6,200

6,200

0,000

0,000

0,800 0,800

1,701

1,221

0,000

0,480

0,650

541,557

226,971

0,200

0,147

0,250 0,189

0,080

0,620

0,300

0,220

0,100

0,735

0,350

0,235

0,400

0,265

0.000

0,280

0,180

20162021
Р-Р

Упр-ня
2016фізкультури та 2021
спорту ОДА
РРНадання фінансової допомоги Уп-я
2016учнівській та студетській
фізкультури та 2021
спілкам
спорту ОДА
Р-РВього по розділу II
III розділ. Розвиток спорту
вищ их досягнень

218,050 287,450 24,600

288,786 25,800

0,170

65,347 26,170 35,147

0,900

0,480

0,192

4,030

73,411

0,900

0,192

29,592 39,739 4,080

1,000

0,217

1,000

1,100

0,217

82,537 33,517 44,920

0,245

4,100

1,100

1,200

0,277

0,245

92,780 37,895 50,735

4,150

104,602

1,200

1.200

0,277

42,777 57,365

0,120

4,460

122,880

1,200

0,120

57,020 60,880

4,980

Забезпечення

Упр-ня
цілеспрямованої підготовки та фізкультури те
спорту ОДА,
участі збірних команд
обласна
військовослужбовців у
організація
всеукраїнських змаганнях з
Ф СТ "Динамо"

0,820

0,620

0,000

0,000

0,120 0,120

0,130

0,130

0,150 0,150

0,160 0,160

0,170

0,170

0,090

0,090

Упр-ня
фізкультури та
спорту ОДА,
обласні
організації
2016Ф СТ і
2021
відомств
РР-

4,300

4,300

0,000

0,000

0,600 0,600

0,650

0,650

0,700 0,700

0,750 0,750

0,800

0,800

0,800

0,800

Забезпечення підготовки та
Улр-ня
участі спортсменів членів
фізкультури та
національних збірних команд спорту ОДА
України та Вінниччини різних
вікових груп в Олімпійських,
Юнацьких Олімпійських іграх,
2016чемпіонатах світу та Європи,
2021
Всесвітніх та Європейських
РРіграх серед ветеранів,інших
міжнародних змаганнях.

15,466

13,616

0,000

1,850

1,416

1,216

0,200

1,850

1,600

0,250

2,100

1,800

0,300

2,380

2,030

0,350

2,620

2,270

0,350

5,100

4,700

0,400

Забезпечення підготовки та
участі спортсменів членів
національних збірних команд
України та Вінниччини різних
вікових груп в чемпіонатах
світу та Європи, Всесвітніх
іграх з неолімпійських видів
спорту, Всесвітніх
інтелектуальних
іграх.Паралімпійських,
Дефлімпійських Іграх,
Всесвітніх та Європейських
іграх серед ветеранів, інших
міжнародних змаганнях

6,523

4,863

0,000

1,660

0,762

0.562

0,200

0,835

0,635

0,200

1,018

0,718

0,300

1,111

0,811

0,300

1,217

0,917

0,300

1,580

1,220

0,360

18,311

18,083

0,000

0,228

1,855

1,830

0,025

2,100

2,070

0,030

2,335

2,300

0,035

2,683

2,643

0,040

3,040

2,990

0,050

6,298

6,250

0,048

видів спорту, інших масових
фізкультурно-спортивних
заходах. Всесвітніх Іграх

20162021
РР-

серед військовослужбовців та
правоохоронців, чемпіонатах
світу та Європи серед
військовослужбовців та
поліцейських, Спартакіадах
Збройних Сил, допризовної
молоді та Динамідах країн
учасниць СНД, інших
міжнародних змаганнях.
Створення необхідних умов
для підвищення спортивної
майстерності спортсменамчленам національних збірних
команд України, які проходять
службу у Збройних Силах
України, інших військових
формуваннях,
правоохоронних органах та
службах.

Упр-ня
фізкультури та
спорту ОДА

20162021
РР-

Підготовка та участь збірних
Улр-ня
команд області з олімпійських фізкультури та
видів спорту у всеукраїнських спорту ОДА
спортивних змаганнях серед
спортсменів різних вікових
груп (Чемпіонати, Кубки
України, спортивні ігри молоді
2016, юнацькі спортивні ігри,
2021
багатоступеневі Всеукраїнські
РРігри серед ветеранів, інші
всеукраїнські змагання згідно
календарного плану).

)

Підготовка та участь збірних Упр-ня
команд області з визнаних у фізкультури та
державі неолімпійських видів спорту ОДА
спорту у всеукраїнських
спортивних змаганнях серед
спортсменів різних вікових
груп (Чемпіонати, Кубки
України, спортивні ігри молоді
2016, юнацькі спортивні ігри,
2021
багатоступеневі Всеукраїнські
РРІгри серед ветеранів, Інші
всеукраїнські змагання згідно
календарного плану).

7,386

7,026

0,000

0,360

0,853

Підготовка та участь збірних
команд області у
всеукраїнських змаганнях з
видів спорту інвалідів
відповідних нозологій.
(Чемпіонати України, Кубки
України, інші всеукраїнські
змагання згідно календарного
плану).

Упр-ня
фізкультури та
спорту ОДА,
регіональний
2016центр
2021
"Іваспорт"
РР-

2,780

2,780

0,000

0,000

1,630

Підготовка та участь збірних
команд області у міжнародних
змаганнях з видів спорту
інвалідів відповідних
нозологій згідно календарного
плану.

Упр-ня
фізкультури та
спорту ОДА,
облорганізації
2016ФСТ і
2021
відомств,
зегіонал центр Р Р
їнваслорт*

1,884

1,884

0,000

0,000

0,803

0,050

0,958

0,908

1,830

0,150

0,150

0,264 0,264

0,280

0,280

0,050

1,086

1,026

0,170

0,170

0,300 0,300

0,060

1,219

1,159

0,200

0,200

0,350

0,350

0,060

1,380

1,310

0,250

0,250

0,370

0,370

0,070

1,890

1,820

0,180

0,180

0,320

0,320

0,070

Вирішення соціальноУлр-кя
побутових питань
фізкультури та
спортсменам, які посіли
спорту ОДА
призові місця на Олімпійських
іграх, Параолімпійських та
Дефлімпійських Іграх,
Всесвітніх та Європейських
іграх з не олімпійських видів
спорту, Глобальних іграх,
чемпіонатах світу або Європи
2016та Тх тренерам у порядку
2021
визначеному Кабінетом
РР
Міністрів України, або
надавати грошову винагороду
спортсменам Вінниччини за
розвиток олімпійського руху в
Україні.

5,650

5,650

0,000

0,000

0,350 0,350

Проведення та участь збірних
команд районів та міст в
обласних змаганнях з
олімпійських видів спорту.

Упр-ня
фізкультури та
спорту ОДА,
2016РДА та органи
2021
місцевого
р.р.
само вряд уван
ня

9,966

4,451

5,265

0,250

1,295 0,687

0,578

Проведення та участь збірних
команд районів та міст в
обласних змаганнях з
неолімпійських видів спорту.

Упр-ия
фізкультури та
спорту ОДА,
РДА та органи 2016місцевого
2021
самоврядуван Р-Рня

2,339

1,146

0,970

0,223

0,302 0,177

0,100

Забезпечення стабільної
роботи Вінницької ШВСМ та
підготовка ї ї спортмнів до
змагань всеукраїнського та
міжнародного рівнів.

Упр-ня
фізкультури та 2016спорту ОДА
2021

44,990

44,990

0,000

0,000

Забезпечення функціонування Упр-ня
Вінницького центру
фізкультури та 2016олімпійської підготовки 3
спорту ОДА
2021
хокею на траві.
р.р.

3,740

3,740

0,000

0,000

Забезпечення організації та
здійснення антидопінгового
контролю у спорті шляхом
проведення антидопінгових
заходів

0,200

0,200

0,000

0,000

124,355

113,549

6,235

4,571

11,300

0,000

11,300

0,000

1,700

1,700

0,435

0,000

0,435

0,000

0,045

0,045

1,000

0,900 0,900

1,000

1,200

1,200

0,045

2,276

1,120

1,106

0,050

1,220

1,170

0,050

0,040

0,543

0,288

0,210

0,045

0,248

0,200

0,048

6,500 6,500

7,200

7,200

15,050

15,050

0,660

0,720

0,720

0,780

0,780

0,200

0,200

1,370

0,976

0,400

0,400

0,030

1,477

0,776

0,666

0,035

1,683 0,877

0,766

0,040

2,015 0,991

0,979

0,025

0,360

0,200

0,130

0,030

0,411

0,150

0,035

0,475

0,180

5,040 5,040

5,400

5,400

5,800 5,800

0,470 0,470

0,510

0,510

0,600 0,600

0,226

0,255

1,800

1,800

РР-

Упр-ня
фізкультури та
2016спорту ОДА
2021

0,660

Р-Р-

В ього по розд іл у III

15,157

13,949

0.678

0,530

15,100

13,709

0,796

0,595

17,253

15,567

0,916

0,770

19,503

17,509

1,159

0,835

21,766

19.605

1,316

0,865

35,556

33.210

Р о з д іл IV. Матеріальнотехнічне забезпечення
Забезпечення
загальноосвітніх навчальних
закладів спортивним
обладнанням та Інвентарем.

}еп-т освіти і
науки ОДА,
2016РДА, органи
2021
місцевого
самоврядуван РРня
Створення місць для
РДА та органи
навчання плаванню на
місцевого
відкритих водоймищах, у тому самоврядуван 2016числі на пляжах, таборах та у ня
2021
санаторно-курортних
Р-Рзакладах.

1,800

0,075

1,800

1,800

1,800

1,900

1,900

1,900

1,900

2,200

2,200

0,075

0,075

0,075

0,075

0,075

0,075

0,075

0,090

0,090

Проведення інвентаризації
Керівники
спортивних споруд та об'єктів спортивних
на місцях з метою визначення споруд
потреб у їх подальшому
облаштуванні для занять
інвалідів фізичною культурою,
спортом та фізкультурно*
спортивною реабілітацією та
безперешкодному доступу до
всіх спортивних споруд для
спортсменів та глядачів з
обмеженими фізичними
можливостями.

О.171

0,000

0.000

0,171

0,020

0,020

0,024

0,340

5,030

9,000

1,100

0,024

0,026

0,400

6,500

1,100

1,300

0,026

0,030

0,550

8,040

1,300

1,500

0,030

0,035

0,640

9,000

1,500

1,700

0,035

0,036

0,730

13,740

1,700

1,800

0.036

20162021
Р-Р-

Забезпечення модернізації та
зміцнення матеріальнотехнічної бази дитячоюнацьких спортивних шкіл,
облаштування необхідним
обладнанням та інвентарем.

Упр-ня
фізкультури та
спорту ОДА,
Деп-т освіти І
науки ОДА,
2016РДА, органи
2021
місцевого
самоврядуван Р-Рня, Ф СТ та
відомства

46,260

2,000

40,690

3,360

3,940

Проведення р о б о т спільно з
громадськими організаціями
фізкультурно-спортивної
спрямованості щодо
залучення інвестицій та
позабюджетних коштів на
розвиток фізичної культури і
спорту, відповідно до чинного
законодавства.

Упр-ня
фізкультури та
спорту ОДА,
деп-т регіон,
екон. розвитку
ОДА,
облорганІзацГі 2016Ф СТ і
2021
відомств,
Р-Ррещентр
"Інваспорт",
О Ц "Спорт
для всіх"

16,400

0,000

0,000

16,400

9,000

Здійснення будівництва,
Деп-т фінансів
модернізації, реконструкції та ОДА,
капітального ремонту баз
Зінницька
олімпійської та
міська рада,
2016паралімпійської підготовки
Упр-ня
2021
(згідно додатку №1).
фізкультури та
Р-Рспорту ОДА

177,690

80,830

96,860

0,000

Будівницво
багатофункціональних
спортивних майданчиків зі
штучним покриттям та
тренажерним обладнанням,
пішохідних І велосипедних
доріжок у місцях проживання
та масового відпочинку
населення, обладнання
пунктів прокату спортивного
інвентарю

20,064

0,000

19,700

0,364

РДА та органи
місцевого
самоврядуван
ня
20162021
Pp-

32,420 16,280

3,221

3,600

16,140

3,180

32,420

0,041

3,237

4,630

16,280 16,140

3,180

31,420 15,280

0,057

3,237

5,950

16,140

3,180

30,670

0,057

3,245

7,400

15,530

29,920

15,140

3,180

0,065

3,254

8,270

14,780

20,840

15,140

3,180

0,074

3,870

2,000

11,040

0,700

1,800

2,680

18,160

3,800

0,070

В ього по розд іл у IV

І 272,310 І 82,830 1169.185120.2951 50.345 116.2801 24.665 І 9,401

43.686

16,280 125.825

1,581

44.358 115.280 27.145

1,933 І 45.460 115.530 1 27,595 1 2,235

45,884

14.780 І 28,565 І 2,539

42,576

4,680

35,290 і 2,606

Розд іл V. Удосконалення
систем и забезпечення
розвитку ф ізичн ої культури
1спорту
Забезпечення утримання та
функціонування регіональних
центрів та спортивних клубів з
фізичної культури і спорту
інвалідів "Інваспорт",
сприяння розширенню їх
мережі.

Упр-ня
фізкультури та
спорту ОДА,
РДА, органи
2016місцевого
2021
самоврядуван
РРня, регцектр
"Іваспорт”

19,680

19,680

0,000

0,000

2,080 2,080

Вдосконалення та постійне
оновлення загальнодержавної
інформаційної комп'ютерної
системи “Спортивна школа*.

Деп-т освіти і
науки ОДА,
РДА, органи
місцевого
самоврядуван 20162021
ня, Упр-ня
фізкультури та Р-Рспорту ОДА

0,259

0,000

0,259

0,000

0,004

Надавати фінансову
підтримку обласному
відділенню НОК України

Упр-ня
фізкультури та 2016спорту ОДА
2021

4,122

4,122

0,000

0,000

0,600

0,600

0,536

0,536

0,606

0,606

0,750

0,750

0,850

0,850

0,780

0,780

Надання фінансової
Упр-ня
підтримки обласним
фізкультури та
2016громадським організаціям
спорту ОДА
2021
фізкультурно-спортивного
спрямування (ФСТ, відомства,
РРфедерації).

40,454

40,454

0,000

0,000

4,468

4,468

5,049

5,049

5,705

5,705

6,447

6,447

7,285

7,285

11,500

11,500

Забезпечення перепідготовки,
підвищення кваліфікації
кадрів, проведення атестації
фахівців у сфері фізичної
культури.

Упр-ня
фізкультури та
спорту ОДА,
Деп-т освіти і
науки ОДА,
РДА, органи
2016місцевого
2021
самоврядуван РРня, керівники
спортивних
шкіл

4,600

0,000

4,600

0,000

0,700

0,700

Введення посад інструкторів з РДА та органи
2016фізкультури з розрахунку одна місцевого
посада на 5 тис. населення.
самоврядуван 2021
ня
РР-

18,540

0,000

9,840

8,700

2,500

1,200

Опрацювання питання щодо
впровадження соціальної
реклами, створення
інформаційно-просвітницького
інтернет-порталу щодо
пропаганди засад різних
аспектів здорового способу
життя, підвищення рівня
культури харчування,
небезпеки активного та
пасивного тютюнокуріння,
вживання алкоголю та
наркоманії.

Департамент
інф. дія-ті та
комунікацій з
громадськістю
, управління
фізкультури та
2016спорту ОДА,
2021
громадські
Р-Рорганізації
спортивного
спрямування

0,440

0,000

0,440

0,000

0,055

0.055

Забезпечення функціонування Цел-т охорони
Служби спортивної медицини здоров"я ОДА
2016та лікарсько-фізкультурних
2021
диспансерів.
Р-Р-

5,839

5,835

0,004

0,000

0,882

2,400

0,004

2,700

2,400

0,045

0,050

0,045

3,050

2,700

3,050

0,050

0,050

3,400

0,050

6,050

3,400

0,050

6,050

0.060

0,050

0,060

РР-

0,882

1,300

0,750

0,750

2,720

1,370

0,065

0,065

1,000

1,000

1,350

0,750

0,750

2,900

1,500

0,065

0,065

1,150

1,150

1,400

0,750

0,750

3,200

1,750

0,080

0,080

1,300

1,300

1,450

0,750

0,750

3,420

1,920

0,085

0,085

1,500

1,500

1,500

0,900

0,900

3,800

2,100

0,090

0,090

0,007

0,003

0,004

1,700

Передача міжбюджетних
трансферів з обласного
бюджету іншим місцевим
бюджетам на фінансування
підготовки та участі членам
збірних команд області до
змагань державного рівня з
олімпійських видів споорту,
визначених Єдиним
календарним планом
фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів України
абло відповідних
всеукраїнських спортивних
організацій фіізкультуркоспортивної спрямованості

В ього по розділу V
В сього по програмі

Упр-ня
фізкультури та
спорту ОДА,
деп.фінансів,
райдержадміні
страції, органи
місцевого
самоврядуван
2020ня
2021
РР

14,000

107,934
1114,154

6,000

8,000

0,000

76,091
23,143 8,700
515,129 524,549 74,476

Заступник голови обласної Ради

7,000

11,289 8,030
152,062 66,512

1,959
68,449

1,300
17,101

12,565
155,282

8,985
2,230 1,350
70,936 74,590 9,756

13,926 10,161
169,164 77,215

2,365
81,346

1,400
10,603

15,627 11,547
185,103 85,534

2,630
88,219

1.450
11,350

3,000

4,000

6,805
24,340 16,035
208,964 96,649 100,051

Ігор ІВАСЮК

7,000

1,500
12,264

30,187
243,579

3,000

4,000

21,333
7,154
1,700
118,283 111,894 13,402

