щ

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
вул. М онастирська, 4 7 , м. Вінниця, 2 1 0 5 0 , тел. 6 7 -1 4 -4 5 , 6 7 -1 2 -6 4 , 6 7 -0 1 -9 7
e-m a il: u p r _ sp o rt@ v in .g o v .u a

від «31 » січня 2020 року №
на 137/06-07 від 05.01.2018р. ОДА
Вінницька обласна Рада

На виконання резолюції голови обласної державної адміністрації від
13.10.2017р. управління фізичної культури та спорту надає інформацію щодо
виконання Цільової соціальної Програми розвитку фізичної культури та
спорту у Вінницькій області за 2019 рік згідно запропонованих форм.

Начальник управління

Вик.: Коикжова Н.В.
тел. 67-01-97

Сергій ЧЕРНЯВСЬКИЙ

додаток 3 до рішення 24 сесії
обласної Р а д и 7 скликання
від 28 вересня 2017 року № 469

Фінансування Цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області за 2019 рік (млн. грн.)

Обсяг кош тів, передбачений на
фінансування заходу згід но програми

О б сяг кош тів, передбачений на

на 2019 рік

ф інансування заход ів у
від повід ном у д ж ерел і на 2019 з

Ф актично пр оф інансовано у 2019

Касові видатки у звітному

Креди торсь ка заборгованість

З а л и ш о к невикористаних

періоді

у звітн о м у році

аси гнув ан ь

кул ь тури та масового
спорту
Запровадження в навчальних

5,000

0,000

закладах усіх типів та форм
рухової активності школярів і
студентів в обсязі 8-12 годин
на тиждень

'
'

Передбачення в програмах

1,000

0,000

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

0,000

2,828

0,000

0,700

1,026

1,026

1,026

20

21

22

23

24

25

небюджетни
х джерел

бюджетів

інших

місцевих

бюджет

Обласний

бюджет

19

державний

18

х джерел

державний
бюджет

17

небюджетни

небюджетни
х джерел

16

інших
місцевих
бюджетів

інших
місцевих
бюджетів

15

бюджет

Обласний
бюджет

14

'

Обласний

державний
бюджет

13

небюджетни
х джерел

12

бюджетів

11

інших

10

Розд іл 1. Розв ито к ф ізичної

місцевих

Обласний
бюджет

9

бюджетів

інших
місцевих

бюджет

8

державний
бюджет

7

Обласний

бюджет

державний

х джерел

6

небюджетни
х джерел

5

небюджетни

4

інших

3

місцевих
■бюджетів

Обласний
бюджет

2

1

державний
бюджет

урахуванням змін

26

Залучення представників
підприємств, установ та

0,000

0,110

1,980

0,072

0,072

організацій різних
організаційно-правових форм
власності, а також організацій,
установ та підприємств
агропромислового комплексу
та сільських населених пунктів
до занять фізичною культурою
і спортом.
'

Проведення Всеукраїнських,
регіональних спартакіад та
інших масових фізкультурноспортивних заходів серед
державних службовців,
посадових осіб органів
виконавчої влади, органів

0,000

0,060

0,000

0,005

0,000

0,040

0,000

0,010

0,000

3,053

0,128

0,128

місцевого самоврядування та
депутатів усіх рівнів, серед
працівників галузей народного
господарства, соціальної та
побутової сфери,
представників сільських
територіальних громад
Залучення населення з
обмеженими можливостями до
систематичних занять з
фізичної культури і спорту

Щорічне проведення
Всеукраїнської спартакіади

0,050

0,050

0,050

допризовної молоді.
Проведення фізкультурноспортивних заходів серед
засуджених, які відбувають
покарання у спеціальних
виховних установах Державної
кримінально-виконавчої
служби України.
Вього по розділу 1
Розділ II. Розвиток дитячого,
дитячо-ю нацького та
резервного спорту

6,000

2,680

0,000

1,276

0,000

0,000

0,000

1,276

0,000

0,000

0,000

1,276

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0 ,0 0 0

0,000

0,000

Залучення дітей та молоді до
занять фізичною культурою та
спортом у дитячо-юнацьких
спортивних школах усіх типів і
форми власності.

0,000

36,200

50,500

4,000

Забезпечення активним
відпочинком вихованців

0,000

0,350

0,235

0,150

46,449

46.427

0,100

0,100

ДЮ СШ та учнів
спеціалізованих навчальних
закладів спортивного профілю
у канікулярний період.

Утворення штатних
спортивних команд резервного
спорту.
Надання фінансової допомоги
учнівській та сгудетській

0,000

0,000

1,100

0,245

спілкам
Вього по розд іл у II

0,000

37,895

0,000

0,160

50,735

4,150

0,000

46,549

0,000

0,000

0,000

46,527

0,000

0,000

0,000

46,527

III розділ. Розв ито к спорту
виш их д о сягн ен ь
Забезпечення цілеспрямованої
підготовки та участі збірних
команд військовослужбовців у
всеукраїнських змаганнях з
видів спорту, інших масових
фізкультурно-спортивних
заходах, Всесвітніх іграх серед
військовоспужбовців та
правоохоронців, чемпіонатах
світу та Європи серед
військовослужбовців та
поліцейських, Спартакіадах
Збройних Сил, допризовної
молоді та Динамідах країн
учасниць СНД, інших
міжнародних змаганнях.

0.080

0,080
І І І

:

0,080

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0 ,0 0 0

0,000

0,000

Створення необхідних умов

0,000

0,750

для підвищення спортивної
майстерності спортсменамчленам національних збірних
команд України, які проходять
службу у Збройних Силах
України, інших військових
формуваннях, правоохоронних
органах та службах.

Забезпечення підготовки та
участі спортсменів членів
національних збірних команд
України та Вінниччини різних
вікових груп в Олімпійських,

0,000

2,030

0,350

3,933

0,000

0,811

0,300

1,023

1,023

0,000

2,643

0,040

5,214

5,214

3,933

3,933

Юнацьких Олімпійських іграх,
чемпіонатах світу та Європи,
Всесвітніх та Європейських
іграх серед ветеранів,інших
міжнародних змаганнях
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
Підготовка та участь збірних
команд області з олімпійських
видів спорту у всеукраїнських
спортивних змаганнях серед
спортсменів різних вікових груп
(Чемпіонати, Кубки України,
спортивні ігри м олоді, юнацькі
спортивні ігри, багатоступеневі
Всеукраїнські ігри серед
ветеранів, інші всеукраїнські
змагання згідно календарного
плану).

Підготовка та участь збірних
команд області з визнаних у

0,000

1,159

0,000

0,200

0,060

1,522

1,522

державі неолімпійських видіє
спорту у всеукраїнських
спортивних змаганнях серед
спортсменів різних вікових груп
(Чемпіонати, Кубки України,
спортивні ігри м олоді, юнацькі
спортивні ігри, багатоступеневі
Всеукраїнські ігри серед
ветеранів, інші всеукраїнські
змагання згідно календарного
плану).
Підготовка та участь збірних
команд області у
всеукраїнських змаганнях з

0,154

0.154

0,154

видів спорту інвалідів
відповідних нозологій.
(Чемпіонати України, Кубки
України, інші всеукраїнські
змагання згідно календарного
плану).
Підготовка та участь збірних

0,000

0,350

0,272

0,272

0,000

1,000

1,532

1,532

0,000

0.991

0,979

0,045

0.000

0,255

0,180

0,040

команд області у міжнародних
змаганнях з видів спорту
інвалідів відповідних нозологій
згідно календарного плану.

Вирішення соціальнопобутових питань
спортсменам, які посіли
призові місця на Олімпійських
іграх, Параолімпійських та
Дефлімпійських іграх,
Всесвітніх та Європейських
іграх з не олімпійських видів
спорту, Глобальних іграх,
чемпіонатах світу або Європи,
та їх тренерам у порядку
визначеному Кабінетом
Міністрів України, або
надавати грошову винагороду
спортсменам Вінниччини за
розвиток олімпійського руху в
Україні.
Проведення та участь збірних
команд районів та міст в
обласних змаганнях з
олімпійських видів спорту.
Проведення та участь збірних
команд районів та міст в
обласних змаганнях з
неолімпійських видів спорту.

.

Забезпечення стабільної
роботи Вінницької ШВСМ та

0,000

6,500

14,218

0,000

0,660

0,653

0,000

17,509

14,216

підготовка її спортмнів до
змагань всеукраїнського та
міжнародного рівнів.
Забезпечення функціонування
Вінницького центру

'
0.653

0,653

олімпійської ПІДГОТОВКИ з хокею
на траві.
Вього по розділу III

1,159

0,835

0,000

28,601

Розділ IV. М атеріальнотехнічне забезпечення
Забезпечення загальноосвітніх
навчальних закладів
спортивним обладнанням та
інвентарем.
Створення місць для навчання
плаванню на відкритих

0,000

0,000

0,000

28,599

0,000

0,000

0,000

28,599

ЩІщ
1,900

0,000

.

0,075

0,000

водоймищах, у тому числі на
пляжах, таборах та у
санаторно-курортних закладах.
Проведення інвентаризації
спортивних споруд та об’єктів

0,030

0,000

на місцях з метою визначення
потреб у їх подальшому
облаштуванні для занять
інвалідів фізичною культурою,
спортом та фізкультурноспортивною реабілітацією та
безперешкодному доступу до

.

всіх спортивних споруд для
спортсменів та глядачів з
обмеженими фізичними
можливостями.

'

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

0,000

Проведення роботи спільно 3
громадськими організаціями

0,000

7,400

0,640

1,500

фізкультурно-спортивної
спрямованості щодо
залучення інвестицій та
позабюджетних коштів на
розвиток фізичної купьтури і
спорту, відповідно до чинного
законодавства.
Здійснення будівництва,
модернізації, реконструкції та
капітального ремонту баз
олімпійської та паралімпійської
підготовки (згідно додатку
№1)

0,000

15.530

15,140

2,240

2,240

2.240

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0 ,0 0 0

0,000

0,000

Будівницво
багатофункціональних

0,000

3,180

0,065

27,695

2,235

Л
. . ■■■

.

'

спортивних майданчиків зі
штучним покриттям та
тренажерним обладнанням,
пішохідних і велосипедних
доріжок у місцях проживання
та масового відпочинку
населення, обладнання пунктів
прокату спортивного інвентарю
Вього по розділу IV

0,000

15,530

0,000

2,240

0,000

0,000

0,000

2,240

0,000

0,000

0,000

2,240

Розділ V. Удосконалення
системи забезпечення
розвитку ф ізи чн о ї культури
І СПОРТУ
Забезпечення утримання та
функціонування регіональних

0,000

3,050

5,048

5,048

5,048

центрів та спортивних клубів з
фізичної культури і спорту,
інвалідів "Інваспорт", сприяння
розширенню їх мережі.
Вдосконалення та постійне

0,050

0,000

оновлення загальнодержавної
інформаційної комп’ютерної
\

системи “Спортивна школа".
Надавати фінансову підтримку
обласному відділенню НОК

СЧ-і

и

0,000

0,750

0,651

0,651

0,651

0,000

6,447

9,592

9,591

9,591

України
Надання фінансової підтримки
обласним громадським
організаціям фізкультурноспортивного спрямування
(ФСТ, відомства, федерації).

Забезпечення перепідготовки,
підвищення кваліфікації кадрів,
проведення атестації фахівців

0,000

0,750

0,000

1,750

у сфері фізичної культури.

Введення посад інструкторів з
фізкультури з розрахунку одна
посада на 5 тис. населення.

1,450

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0 ,0 0 0

0,000

0,000

Опрацювання питання щодо
впровадження соціальної

0,000

0,080

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.

Забезпечення функціонування
Служби спортивної медицини

0,000

1,300

Вього по розділу V

0,000

11,547

Всього по пргорамі

0,000

0,000

та лікарсько-фізкультурних
диспансерів.

85,534

2,630
88,219

1,450
11,350

0,000

15,291

0,000

0,000

0,000

15,290

0,000

0,000

0,000

15,290

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0 ,0 0 0

0,000

0,000

0,000

93,957

0,000

0,000

0,000

93,932

0,000

0,000

0,000

93,932

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0 ,0 0 0

0,000

0,000

додаток 3 до рішення 24 сесії
обласної Ради 7 скликання
від 28 вересня 2017 року № 469
додаток 5 до Порядку формування
фінансування і моніторингу виконання
регіональних (комплексних) програм

ІНФОРМАЦІЯ
Про виконання Ц ільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області за 9 місяців 2019 року (мли. гри.)

Управління ф ізичної культури та спорту Вінницької О Д А
Управління ф ізи чної культури та спорту Вінницької О Д А
Цільовя соціальна програма розвитку ф ізи ч ної культури і спорту у Вінницькій області 2016-2020 роки

1. Виконання заходів і завдань Програми
№

Заплановані заходи
Назва, зміст заходу/напрям діяльності

Ф актично проведені заходи
Запланований результат

Н азва, зм іст заходу/напрям діяльності

Д ося гнуті результати

Розділ І. Розвиток ф ізичної культури та
масового с п о т у

Запровадження в навчальних закладах усіх
типів та форм рухової активності школярів і
студентів в обсязі 8-12 годин на тиждень

Створити організаційні, кадрові,
матеріально-технічні та фінансові умови для
щотижневої оздоровчої рухової активності
школярів та студентів; забезпечувати
проведення у закладах загальноосвітньої,
професійно-технічної та вищої освіти
регулярних фізкультурно-оздоровчих та
спортивно-масових заходів.

Забезпечувати необхідні умови для організації
Передбачення в програмах навчальних
закладів усіх типів та форм власності навчання навчання плаванню та у місцях масового
відпочинку населення на воді
дітей та молоді плаванню з урахуванням
кліматичних, географічних умов та наявної
Залучення населення до занять фізичною
культурою та спорту за місцем проживання та
відпочинку, вт.ч. у сільській місцевості,
подальший розвиток мережі центрів фізичного
здоров'я населення "Спорт для всіх" та
зміцнення їх матеріально-технічної бази.

Розглянути можливість створення та
функціонування центрів фізичного здоров'я
населення „Спорт для всіх" у всіх містах
області.

Збільшення рухової активиісті здійснюється за
рахунок:- введення у 771 загальноосвітніх школах
третього уроку фізичної культури на тиждень.
Займаються фізичною культурою 95% (понад 160
тис) учнів загальноосвітніх навчальних закладів
до загальної кількості осіб, які навчаються в цих
закладах
Збільшення
рухової
активності
здійснюється за рахунок позакласної та гурткової
Упродовж звітного періоду здійснювалось
навчання дітей плаванню в існуючих критих
басейнах. До цього процесу було залучено 340
дітей різного віку.
В області функціонують: «Обласний центр
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»,
«Міський центр фізичного здоров'я населення
«Спорт для всіх» у м. Вінниця, міська
Ладижипська комунальна організація «Центр
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та
в селищі Дані і» Ілліпцького району. Нажаті ь не
відкриті відповідні центри в м.м. Жмеринка.
Козятнн. Мої п.тів-І Іоді.тьськпй та Хмільник. Це
питання розі.ждатиметься протягом наступних

Залучення представників підприємств, установ
та організацій різних організаційно-правових
форм власності, а також організацій, установ
та підприємств агропромислового комплексу
та сільських населених пунктів до занять
фізичною культурою і спортом.

Створювати умови для впровадження
ефективних форм активного відпочинку,
профілактичних занять фізкультурноспортивного спрямування за місцем роботи
громадян

За звітний період проводять фізкультурнооздоровчу роботу 479 підприємств, установ і
організацій Займаються всіма видами
фізкультурно-оздоровчої роботи близько 26,0 тис.
осіб. Проводяться різноманітні змагання
"Дінаміади", Спартакіади серед трудящих" а
також перші етапи ( в колективах фізкультури)

Проведення Всеукраїнських, 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
тепитппіапьних гпомял
Залучення населення з обмеженими
можливостями до систематичних занять з
фізичної культури і спорту

Забезпечити проведення обласних та участь
команд області у щорічних Всеукраїнських,
обласних спартакіадах серед державних
службовців, депутатів, галузевих спартакіад та
інших масових спортивних змаганнях

На 2019 рік календарним планом фіхкультурнооздоровчих та спортивних заходів Вінницької
облает проведено спартакіади серед: державних
службовців (6 видів); депутатів (5 видів спорту);
динаміада, кращих команд сільських та селищних
рад, а також міських та сільських ОТГ.

Сприяти створенню центрів фізичної культури
і спорту інвалідів "Інваспорт" у містах
обласного значення та передбачити
фінансування роботи цих центрів з
відповідних бюджетів. Сприяти наданню на
пільгових умовах спортивних споруд
незалежно від форм власності для
фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної

Протягом звітного періоду функціонує обласний
центр «Інваспорт», та центри у Тиврівському та
Барському районах. На пільгових умовах
надаються спортивні споруди КПФСТ «Колос»,
басейн «Авангард», стадіон Вінницького
національного технічного університету, стадіон
ЦПКіВ, спортивний зал будівельного коледжу,
стрілецький тир ЗОШ № 22 та палац дітей та

Щорічне проведення Всеукраїнської
спартакіади допризовної молоді.

Сприяти проведенню обласної та участі
представників області у Всеукраїнській
спартакіаді допризовної молоді

За звітний період проведено міські (міст
обласного значення), районні та обласна
спартакіади допризовної молоді. У фінальній
частині взяли участь 84 учасники, які
представляли 21 район та міста області. Збірна
команда області брата участь у відповідній
І.’ . , . , ,

Проведення фізкультурно-спортивних заходів Проводити заходи щодо співпраці з
серед засуджених, які відбувають покарання у петенціарною службою стосовно проведення
спортивних заходів серед засуджених
спеціальних виховних установах Державної
кримінально-виконавчої служби України.
Вього по розділу І
Розділ II. Розвиток дитячого, дитячою нацького та резервного спорту
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За звітний період пропозицій щодо проведення
спільних заходів не надходило.

Залучення дітей та молоді до занять фізичною
культурою та спортом у дитячо-юнацьких
спортивних школах усіх типів і форми
власності.

Здійснювати моніторинг діяльності дитячоюнацьких спортивних шкіл та вживати заходів
щодо підвищення ї ї ефективності, в т.ч.
фінансування ДЮСІІІ, які фінансуються
обласного бюджету

Забезпечення активним відпочинком
вихованців ДЮСШ та учнів спеціалізованих
навчальних закладів спортивного профілю у
канікулярний період.

Забезпечити на базі оздоровчих дитячих
таборів спеціалізовані зміни для учнів дитячоюнацьких спортивних шкіл з метою
продовження навчально-тренувальної роботи
під час літніх шкільних канікул
Розробит и систему заходів щодо фінансування
штатних збірних команд резервного спорту

У продовж 2019 року в області забезпечено
функціонування 54 спортивних шкіл (50 ДЮСШ
та 4 СДЮСШОР), що відповідає показнику 2018
року. Спортом в дитячо-юнацьких спортивних
школах займалися 18 199 юних спортсменів ( + 39
до 2018 року), що становить 8,9% та разом зі
спортивними клубами - 21901 юний спортсмен, (в
С1< займалися 3702 дітей та молоді, + 12 до 2018
року) або 10,7 % до кількості дітей та молоді в
області віком 6-18 років.(3 54 спортивних шкіл: 5ти присвоєно вищу категорію, з яких 4-м
Міністеством надано статус спеціалізованої, 7-ми
- першу, 16 - другу категорію, 26 спортивних
шкіл - без категорії). Навчально-тренувальний
процес забезпечували 713 тренерів-викладачів
ДЮСШ (+4), 377 з яких шатні (-22 до 2018 року)
та 190 тренерів спортивних клубів (-7).
Д о регулярних занять спортом у 2019 році було
залучено 24441 спортсмен, що на 1182 більше
ніж у 2018 році.
Літніми олімпійськими видами спорту займались
18433 (+36) до 2018 року від загальної кількості
спортсменів, зимовими олімпійськими видами
спорту 278 (+26), неолімпіськими видами спорту
5414 (+1106), видами спорту ін в ал ід ів -3 1 6
(+14).
(Найбільш масовими та популярними серед
населення області є такі олімпійські види спорту:
футбол, яким займалися - 6265 спортсменів,
волейбол - 2391 спортсмен, легка атлетика - 1447
спортсменів, баскетбол - 1099 спортсменів, бокс
- 1072 спортсмени, боротьба греко-римська - 953
спортсмени).
Найбільш масовими неолімпійськими видами
спорту є: фугзал (1316 спортсменів), боротьба
і" .ш п и

Утворення штатних спортивних команд
резервною спорту.

Надання фінансової допомоги учнівській та
сіуде іськиі спілкам
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Сприяти діяльності учнівської і студентської
спілкам фізкультурно-спортіівпої
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За звітний період ДЮСШ проведені
спеціалізовані зміни для учнів, які займаються в
дитячо-юнацьких спортивних школах на
відділеннях з різних видів спорту. Всього
оздоровлено близько 71 1 учпів-спортсмспів.
Не готова законодавча база для позитивного
вирішення питання.Вирішується за рахунок
надання стипендій облдержадміністрації та
обласної Ради.
3 обласного бюджету надана фінансова
підтримка у розмірі 100 тис.гри.

III розділ. Розвиток спорту вищих

Забезпечення цілеспрямованої підготовки та
участі 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, допризовної
молоді та Динамідах країн учасниць СНД,

Створити умови для підвищення фізичної
підготовленості призовної молоді за місцем
проживання для проходження строкової
служби у Збройних силах України, щорічно
проводити районні, обласну спартакіади
допризовної молоді та брати участь у
Всеукраїнській спартакіаді допризовної
молоді. Забезпечити участь команд області у
щорічних Всеукраїнських, обласних галузевих
спартакіадах та інших масових спортивних

Сприяти проведенню змагань з олімпійських
Створення необхідних умов для підвищення
спортивної майстерності спортсменам-членам та неолімпійських видів спорту з
військовослужбовцями військових частин
національних збірних команд України, які
проходять службу у Збройних Силах України, Вінницького гарнізону, інших військових
інших військових формуваннях,
формувань, правоохоронних органах та
службах, спартакіад змагань „Юний
правоохоронних органах та службах.
динамовець".

Забезпечення підготовки та участі

спортсменів членів національних збірних
команд України та Вінниччини різних вікових
груп в О лімпійських, Ю нацьких
Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та
Європи, Всесвітніх та Європейських іграх
серед ветеранів,інших міжнародних змаганнях

Забезпечення підготовки та участі
спортсменів членів національних збірних
команд України та Вінниччини різних вікових
груп в чемпіонатах свічу та Європи, Всесвітніх
іграх ч нсолімпійських видів спорту.
Всесвітніх інтелектуальних
іграх.1Іаралімнійських. Дсфлімнійських іграх.
Всесвітніх та Європейських іграх серед
ветеранів, інших міжнародних змаганнях

Здійснювати заходи щодо створення належних
умов для спортсменів - членів національних
збірних команд України та їх тренерів з мстою
підготовки до офіційних міжнародних
змагань, Олімпійських ігор та Універсіад.

Здійснювані заходи щодо створення належних
умов для спортсменів - членів національних
збірних команд України та їх тренерів і метою
підготовки до офіційних міжнародних
змагань. Всесвітніх ігор та Універсіад,
надання їм необхідної допомоги у вирішенні
житлових і а інших побуговпх ІІН К ІН Ь .

За звітний період проведено міські (міст
обласного значення), районні та обласну
спартакіади допризовної молоді, забезпечується
участь збірної команди області у відповідній
Всеукраїнські Спартакіаді. Крім цього спільно з
обласною організацією ФСТ "Динамо"
проводяться змагання за програмою "Динаміади2019" з різних видів спорту в т.ч. „Юний
динамовець", „Хто ти, майбутній олімпієць?" та
надається фінансова допомога з бюджетів усіх
За звітний період проведено міські (міст
обласного значення), районні та обласну
спартакіади допризовної молоді, забезпечується
участь збірної команди області у відповідній
Всеукраїнські Спартакіаді. Крім цього спільпо з
обласною організацією ФСТ "Динамо"
заплановано проведення змагань за програмою
"Динаміади-2019" з різних видів спорту в т.ч.
„Юний динамовець", та надається фінансова
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 - 60 особа.
3 неолімпійських видів спорту' - 224
спортсмени, в тому числі 86 - основного складу,
6 9 - 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. Здійснюється виплата 37
щомісячних стипендій обласної державної
адміністрації і обласної Ради спортсменамкандидатам до олімпійської збірної команди
України та провідним спортсменам області,
здійснено 141 відрядження спортсменів на
До складу національної збірної команди України
па 2019 рік з літніх олімпійських видів спорту
зараховано 202 спортсмени, в тому чпсл:
основного складу — 73, кандидатів М , резерву 6 8 осіб. Протягом звітного період} г. області
проведено 352 обласних спортивних іаходів
(чемпіонатів - 212, турнірів - 2 1 . К у ’ків області 33, навчально-тренувальних зборів 8 6 ) . в яких
взяли участь близько 20 тне. осіб: здійснено 301
відрядження спорт сменів на змагання
всеукраїнської о та міжнародного рі; пік (22-1 всеукраїнської о, 77 —
міжнародного).Спортсменами іч5;:а
на
\іг,ілі:іпп'іміі\' :м:і! ппікіч 1 io j .1V ііі і 7.'. длинги*.

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

Взяти участь у Всеукраїнських змаганнях з
олімпійських видів спорту. Взяти участь у
багатоступеневих Всеукраїнських спортивних
іграх ветеранів спорту.

До складу національної збірної команди України
на 2019 рік з літніх олімпійських видів спорту
зараховано 202 спортсмени, в тому числ:
основного складу - 73, кандидатів - 61, резерву 68 осіб. Здійснюється виплата 38 щомісячних
стипендій обласної державної адміністрації і
обласної Ради спортсменам-кандидатам до
олімпійської збірної команди України та
провідним спортсменам області. Упродовж 2019
року спортсменами області на офіційних
міжнародних змаганнях здобуто 159 медалей
різного гатунку ( 59 золотих; 51 -срібних; 49 бронзових) та 509 медалей на всеукраїнських
змаганнях (176 - золотих, 181 - срібна, 152-

Підготовка та участь збірних команд області
з визнаних у державі з псолімпійських видів
спорту у всеукраїнських спортивних
змаганнях серед спортсменів різних вікових
груп (Чемпіонати, Кубки України, спортивні
ігри молоді, юнацькі спортивні ігри,
багатоступеневі Всеукраїнські ігри серед
ветеранів, інші всеукраїнські змагання згідно
календарного плану).

Взяти участь у Всеукраїнських змаганнях з
неолімпійських видів спорту. Взяти участь у
багатоступеневих Всеукраїнських спортивних
іграх ветеранів спорту.

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).

Сприяти підготовці та участі представників
області у обласній та Всеукраїнській
спартакіаді „Повір у себе" серед дітейінвалідів, всеукраїнських змаганнях з видів
спорту інвалідів відповідних позолотій

До складу національної збірної команди України
на 2019 рік з неолімпійських видів спорту
зараховано 274 спортсмени, в тому числ:
основного складу — 106, кандидатів - 74, резерву
- 94 особи. Протягом звітного періоду в області
проведено 352 обласних спортивних заходів
(чемпіонатів - 212, турнірів -2 1 , Кубків області 33, навчально-тренувальних зборів - 86), в яких
взяли участь близько 20 тис. осіб; здійснено 301
відрядження спортсменів на змагання
всеукраїнського та міжнародного рівнів (224 всеукраїнського, 77 міжнародного).Спортсменами області на
міжнародних змаганнях здобуто 171 медаль
різного гатунку ( 62 золотих; 55 - срібних; 54 бронзових) та 536 медалей на всеукраїнських
змаганнях (194 - золотих, 181 - срібна, 161бронзових), підготовлено 289 - кандидатів у
майстри спорту, 82 - майстри спорту України та
14 майстрів спорту України міжнародного класу
та 3 Заслужених майстри спорту України.
В області функціонує 3 центри - «Інваспорт».
Спільно з облцентром "Інваспорт" проводяться
спартакіади "Повір у себе", підготовка
спортсменів до Всеукраїнських змагань серед
інвалідів різних позолотій.

Підго товка та участь збірних команд області у Сприяти підготовці представників області до
міжнародних змаганнях з видів спорту
м іжі іароді інх змаган ь.
інвалідів відповідних позолотій згідно
календарного плану.

302 спортсмени займається різними видами
спорту інвалідів. Тільки в ДІОСІІ1 займається 155
спортсменів. За рахунок кош тів облцентрч
"Інваспорт" проводяться навчально-тренувальні
збори з метою підготовки до міжнародних
змагань з видів спорту інвалідів відповідних

Вирішення соціально-побутових питань
спортсменам, які посіли призові місця на
Олімпійських іірах, Параолімпійських та
Дефлімпійських іграх, Всесвітніх та
Європейських іграх з не олімпійських видів
спорту, Глобальних іграх, чемпіонатах світу
або Європи, та їх тренерам у порядку
визначеному Кабінетом Міністрів України,
Проведення та участь збірних команд районів
та міст в обласних змаганнях з олімпійських
видів спорту.

Здійснювати заходи щодо створення належних
умов для спортсменів - членів національних
збірних команд України та їх тренерів з метою
підготовки до офіційних міжнародних
змагань, Олімпійських, ГІаралімпійських,
Дефлімпійських, Всесвітніх ігор та Універсіад,
надання їм необхідної допомоги у вирішенні
житлових та інших побутових питань
Сприяти проведенню чемпіонатів області з
олімпійських видів спорту серед різних
вікових категорій. Визначати щорічні
регіональні рейтинги серед спортсменів,
тренерів, спортивних організацій з
олімпійських видів спорту.

Проведення та участь збірних команд районів Сприяти проведенню чемпіонатів області з
та міст в обласних змаганнях з неолімпійських неолімпійських видів спорту серед різних
вікових категорій. Визначати щорічні
видів спорту'.
регіональні рейтинги серед спортсменів,
тренерів, спортивних організацій з
неолімпійських видів спорту'.

Забезпечення стабільної роботи Вінницької
ШВСМ та підготовка її спортмнік до змагань
всеукраїнського та міжнародного рікши.

Щорічно передбачати в обласному бюджеті
достатнє фінансованім ШВСМ.

3 метою створенії належних умов провідним
спортсменам області призначено 37 стипендій
обласної ради та обласної державної
адміністрації.

Забезпечено розвиток 28 - літніх олімпійських, 2
зимових олімпійських. Протягом звітного періоду
в області проведено 352 обласних спортивних
заходів (чемпіонатів - 212, турнірів - 21, Кубків
області - 33, навчально-тренувальних зборів 86), в яких взяли участь близько 20 тис. осіб;
здійснено 301 відрядження спортсменів на
змагання всеукраїнського та міжнародного рівнів
(224 - всеукраїнського, 77
міжнародного).Спортсменами області на
міжнародних змаганнях здобуго 171 медаль
різного гатунку ( 62 золотих; 55 - срібних; 54 бронзових) та 536 медалей на всеукраїнських
змаганнях (194 - золотих, 181 - срібна, 161бронзових), підготовлено 289 - кандидатів у
майстри спорту, 82 - майстри спорту' України та
Забезпечено розвиток 64 неолімпійських видів
спорту. Протягом звітного періоду в області
проведено 352 обласних спортивних заходів
(чемпіонатів - 212, турнірів - 21, Кубків області 33, навчально-тренувальних зборів - 86), в яких
взяли участь близько 20 тис. осіб; здійснено 301
відрядження спортсменів на змагання
всеукраїнського та міжнародного рівнів (224 всеукраїїіського, 77 міжііародного).Спортсменами
області па міжнародних змаганнях здобуто 171
медаль різного гатунку ( 62 золотих; 55 - срібних;
54 - бронзових) та 536 медалей па всеукраїнських
змаганнях (194 - золотих, 181 - срібна, 161бронзовпх), підготовлено 289 - кандидатів у
майстри спорту, 82 - майстри спорту України та
14 майстрів спорту України міжнародного класу
та 3 Заслужених майстри спорту України.
Вінницька област ь за підсумками 2019 року у
Всеукраїнському рейтингу з вищої спортивної
майстерност і серед 2 - ї групи областей держави з
Вінницька ШВСМ забезпечена фінансуванням за
звіш пй період в повному обсязі. Коштами
обласної о бюджету .ті я ВІ1ІВСМ придбано
трансиорі та спортивний інвентар.

Забезпечення функціонування Вінницького
центру олімпійської підготовки з хокею на
траві.

Сприяти роботі центру олімпійської
підготовки з виду спорту', забезпечувати
підготовку спортсменів, які входять до складу
національних збірних команд України, до
\ч;:С! і їх у че\:піоійп:іх О'г.ппііи t u і v

Центр олімпійської підготовки забезпечений
фінансуванням за звітний період в повному
обсязі.

Вього по розділу III
Розділ IV. М атеріально-технічне
забезпечення
Забезпечення загальноосвітніх навчальних
закладів спортивним обладнанням та
Ін ш п іт я п р м

Створення місць для навчання плаванню на
відкритих водоймищах, утому числі на
пляжах, таборах та у санаторно-курортних
закладах.

Забезпечувати необхідні умови для організації
навчання плаванню у місцях масового
відпочинку населення на воді таборах та у
санаторно-курортних закладах.

За звітний період інформація відсутня.
Ведеться робота щодо впровадження плану
заходів створення необхідних умов навчанню
плаванню в таборах.

Проведення інвентаризації спортивних споруд Щорічно здійснювати моніторинг спортивних
та об’єктів на місцях з метою визначення
споруд області
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.

Щорічно здійснюється моніторинг спортивних
споруд області, оперативно проводится робота
щодо недопущення перепрофілювання
спортивних об"єктів не за призначенням. В
регіоні станом на 01.01.2020 року функціонує
4335 спортивних споруд, в тому числі: 37
стадіонів з трибунами на 1500 місць для глядачів,
589 майданчиків з тренажерним та нестандартним
обладнанням, 455 футбольних полів, 697
спортивних залів, 166 стрілецьких тири, 96
майданчиків з синтетичним покриттям та інші
спортивні споруди.
Упродовж 2016-2019 років на території області
збудовано 133 спортивних споруди різного типу, з
них 43 у 2019 році, в тому числі 15 майданчиків з
тренажерним обладнанням, 2 - з нестандартним
спортивним обладнанням, І - футбольне поле, 21
з синтетичним покриттям, 2 - інших майданчики

Забезпечення модернізації та зміцнення
матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, облаштування необхідним
обладнанням та інвентарем .

Визначити перелік спортивних споруд, що є
базовими для проведення в області офіційних
Всеукраїнських, міжнародних змагань та
підготовки спортсменів області до
Олімпійських, Паралімиійських,
Дефлімпійських, Всесвітніх ігор та Універсіад.
Затвердити комплексні заходи щодо
реконструкції спортивних споруд ДІОСЩ.
забезпечити належне фінансування
відповідних робіт.

1Іроведення роботи спільно і громадськими
організаціями фізкультурно-спортивної
спрямованості пащо залучення інвестицій та
позабюджетних коштів на розміток фізичної
культури і L'IIOpl\. відповідно .п> чинного
• І!ҐІ

Здійснювати заходи щодо розширення
переліку та збільшення обсягів надання
платних послуг бюджетними уеіаповами та
закладами фізичної культури і спорту

Дитячо-юнацькі спортивні школи мають 107
власннї спортивних споруд.
1) В стадії завершення виготовлення проектнокошторисної документації на реконстукцію
Вінницької обласної СДЮШОР з веслування
ім.Ю.Рябчинської (вартість 1500,0 тис.грн.).
2) Продовжено капітальний ремонт спортивної
бази ОО ФСТ «Динамо» України (завершено
ремонт спортивної зали);
У Вінннцькій області продовжується робота щодо
виклоисіанпя з Державного фонду регіонального
D03 b i i t k v кош тів па будівництво та п є к о н с т о у к ц і ю
Надання платних послуг здійснюється ОДЮСІІІ
зі СКВ. Крім цього залучаються інші
пезаборопепі чинним законодавством кошти
щодо проведення фізкультурно-оздоровчих та
спорті івпн.х заході и.

Здійснення будівництва, модернізації,
реконструкції та капітального ремонт)' баз
олімпійської та паралімпійської підготовки

Спільно з зацікавленими орагізаціями сприяти
проведенню заходів.

В регіоні Постановою КМУ визначена 1
спортивна база (хокейно-легкоателтичний стадіон
у ЦГІКіВ), яка відноситься до бази олімпійської

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

Забезпечити реалізацію заходів щодо
підтримки будівництва багатофункціональних
спортивних майданчиків зі штучним
покриттям та тренажерним обладнанням,
пішохідних і велосипедних доріжок у місцях
проживання та масового відпочинку
населення.

Вирішується за рахунок ДФРР, коштів міських
(районних) бюджетів а також підтприємств та
установ. Продовжується здійснення заходів
пов'язаних з будівництвом, реконструкцією,
капітальним та поточним ремонтом спортивних
споруд різних типів, в районах і містах області, в
тому числі завершити капітальний ремонт КЗ
«Спорткомплекс» «Здоров’я» зі створенням умов

Забезпечення утримання та функціонування
регіональних центрів та спортивних клубів з
фізичної культури і спорту інвалідів
"Інваспорт", сприяння розширенню їх мережі.

Сприяти наданню на пільгових умовах
спортивних споруд незалежно від форм
власності для фізкультурно-оздоровчої та
реабілітаційної роботи серед інвалідів та
обладнанню цих споруд спеціальним
інвентарем

Протягом звітного періоду функціонує обласний
центр «Інваспорт», та центри у Тиврівському та
Барському районах. На пільгових умовах
надаються спортивні споруди КПФСТ «Колос»,
басейн «Авангард», стадіон Вінницького
національного технічного університету, стадіон
ЦПКіВ, спортивний зал будівельного коледжу,
стрілецький тир ЗОНІ № 22 та палац дітей та

Вдосконалення та постійне оновлення
загал ь недержавної інформаці йної
комп’ютерної системи “Спортивна школа”.

Відповідно заходів Мінмолодьспорту

відсутні заходи Мінмолодьспорту'

Надавати фінансову підтримку обласному
відділенню НОК України

Щорічно передбачати в обласному бюджеті
фінансову підтримку облвідціленню НОК
України

Вінницьке облвідділення НОК забезпечена
фінансуванням за звітний період в повному
обсязі.

Надання фінансової підтримки обласним
громадським організаціям фізкультурноспортивного спрямування (ФСТ, відомства,
федерації).

Щорічно передбачати в обласному бюджеті
фінансову підтримку облрадам ФСТ. окремим
громадським організаціям.

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

Сприяти підвищенню кваліфікації фахівців
галузі.

За звітний період з обласного бюджету
надавалась фінансова підтримка облрадам ФСТ,
окремим громадським організаціям. Згідно
відповідного рішення обласної Ради створено
Вінницьку обласну комплексну дитячо-юнацьку
спортивну школу, яка розпочала свою роботу.
Крім цього надасться фінансова підтримка
Вінницькій спортивній громадській організації
"Обласна федерація футболу".
За рахунок коштів спортивних шкіл передбачено
участі» фахівців галузі у проходженні курсів
підвищення кваліфікації в ирофідних ВІІЗах
Держави, після чого кони проходять комісію
щодо присвоєння відповідних категорій.

Вього по розділу IV
Р озділ V. У досконалення системи
забезпеченн я розвитку фізичної культури і
P Iin n T V

Введення посад інструкторів з фізкультури з
розрахунку одна посада на 5 тис. населення.

1Іротягом звітного періоду в галузі працює 2333
штатних працівників, що відповідає 1.6 на і
і псячу населення.

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

Взяти участі, у розробці нормативноправового, організаційно-управлінського
механізму охоплення дітей системою
короткочасного навчання основним елементам
пріоритетних видів спорту. Спряти
висвітленню в ЗМІ проведених фізкультурнооздоровчих та спортивних заходів, досягениь
спортсменів Вінниччини на змаганнях різного

Забезпечення функціонування Служби
спортивної медицини та лікарськофізкультурних диспансерів.

Сприяти встановленню правової бази щодо
медичного обслуговування займаючихся та
фізкультурно-оздоровчих та спортивних
заходів.

Фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи
висвітлююються на різних інтернет-ресурсах, на
телеканалах ВІТА та ВДТ працюють програми,
які висвітлююсь спортивне життя Вінниччини та
здійснюють пропаганду здорового способу життя,
проводяться анонси та пресконфереції щодо
проведення спортивних заходів.

:їі ;і і'.і

В результаті співпраці облепортуправління та
Департаментом охорони здоров"я підготовлені
відповідні листи (роз'яснення) щодо медичного
обслуговування займаючихся та фізкультурно0і\Ю іХ'вчмх і ;і спо ртивни х

3.
Аналітичний описовий звіт основних заходів 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 за 2019 рік
Управлінням фізичної культури та спорту облдержадміністрації,
обласними радами фізкультурно-спортивних товариств і відомств, відділенням
НОК України у Вінницькій області, районними і міськими структурними
підрозділами галузі фізичної культури та спорту проведена певна робота щодо
забезпечення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в області
та виконання основних заходів цільової соціальної Програми розвитку фізичної
культури і спорту у Вінницькій області на 2016-2020 роки (далі Програма).
Додатком Програми передбачено 40 основних витратних заходів, з яких у
2019 році виконувались активно - 26 (65%), виконувались посередньо - 10
(25%), не виконувались - 4 (10%).
У 2019 році з усіх джерел фінансування галузь профінансовано в розмірі
324112,5 тис. грн., що на 56138,5 тис. грн., або 17,3% більше ніж у 2018 році.
До тих, які не виконувались належать: обладнання місць для навчанню
дітей плаванню (період не відповідає виконанню заходу); введення інструкторів
на 5,0 тис. населення; створення штатних команд резервного спорту (неготова
законодавча база на вищому рівні); виділення додаткових котів для
забезпечення функціонування лікарсько-фізкультурного диспансеру (заклад
реорганізовано).
В області забезпечено розвиток 95 видів спорту (28 - літніх олімпійських,
2 - зимових олімпійських, 46 неолімпійських видів спорту) та 19 видів спорту
інвалідів, що дало можливість до занять видами спорту залучити 23259 осіб.
До регулярних занять спортом було залучено 23259 особи, (в тому числі в
дитячо-юнацьких спортивних школах 18160 юний спортсмен, в спортивних
клубах —4835 особа)
Робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл
У 2019 році функціонує 54 спортивних шкіл (50 ДЮСШ та 4
СДЮСШОР). Спортом в дитячо-юнацьких спортивних школах займалися
18199 юних спортсменів, що становить 10,6% та разом зі спортивними
клубами. Навчально-тренувальний процес забезпечували 713 тренерів викладачів, 377 з яких штатні.
Підготовка спортсменів високого класу
Спортсменами області на міжнародних змаганнях здобуто 171 медаль
різного гатунку ( 62 золотих; 55 - срібних; 54 - бронзових) та 536 медалей на
всеукраїнських змаганнях (194 - золотих, 181 - срібна, 161-бронзових),
підготовлено 289 - кандидатів у майстри спорту, 82 - майстри спорту України
та 14 майстрів спорту України міжнародного класу та 3 Заслужених майстри
спорту України.
Члени збірної команди України
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 - 60 особа. З неолімпійських видів
спорту - 224 спортсмени, 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.
Персональна фінансова підтримка
З
метою соціального захисту і мотивації спортсменів відповідним
розпорядженням голови облдержадміністрації з 01 січня по 31 грудня 2019 року
призначено 37 щомісячних стипендій обласної державної адміністрації та
обласної Ради повідним спортсменам області.
Грошову винагороду з обласного бюджету в розмірі 70,0 тис. гри. за
високі спортивні результати надано багаторазовому чемпіону та рекордсмену
Європи і світу, майстру спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу
Івану Чупринку.
Результати участі у змаганнях
Упродовж звітного періоду в області проведено 252 обласних спортивних
заходів (чемпіонатів - 154, турнірів - 12, Кубків області - 18, навчальнотренувальних зборів - 68), в яких взяли участь близько 17 тис. осіб; здійснено
224 відрядження спортсменів на змагання всеукраїнського та міжнародного
рівнів (165 - всеукраїнського, 59 - міжнародного).
Найбільш вагомими були виступи наступних спортсменів, членів збірних
команд області та України:
Олега Царькова - 5 місце на II Європейських іграх в Мінську (Білорусь)
зі стрільби кульової, володаря олімпійської ліцензії;
Дмитра Даниленка - бронзового призера чемпіонату Європи з
веслування на байдарках і каное серед спортсменів до 23 років;
Жовтюка Антона - III місце чемпіонату світу з веслування на байдарках
і каное серед спортсменів до 23 років (Румунія);
Олега Петрова - бронзового призера чемпіонату Європи з веслування на
байдарках і каное серед юніорів;
Ігоря Ковтуна - бронзового медаліста чемпіонату Європи з боксу серед
молоді (Софія, Болгарія);
Ігоря Бичкова - бронзового призера чемпіонату світу з боротьби грекоримьскої серед юніорів (Таллін, Естонія);
Олексія Токарчука - переможця міжнародного турніру в Хорватії з
боксу (Загреб, Хорватія);
Олени Вихованець, Ірина Хижняк та Інни Капланської - бронзових
призерів Кубку світу зі спортивної акробатики (Лас-Вегас, ЄША), посіли 5
місце на II Європейських іграх в Мінську (Білорусь) та 4 місце чемпіонату
Європи зі спортивної акробатики (м. Холон, Ізраїль);
Богдана Пограничного та Данила Стецюка - II місце чемпіонату
Європи зі спортивної акробатики (м. Холон, Ізраїль);
Петра Давиденка - бронзового призера чемпіонату світу з бойового
самбо (м. Чхонжоу, Південна Корея), срібного медаліста чемпіонату Європи (м.
Хіхон, Іспанія);
Андрія та Катерини Мороз - срібних медалістів чемпіонату Європи зі
спортивних танців;
Артема Степаніщева та Аліни Солоненко - медалістів різного ґатунку
чемпіонату світу зі спортивної радіопеленгації;

Оксани Дяченко - золотої та срібної медалістки чемпіонату світу з
армспорту (м. Констанца, Румунія), золотої та бронзової медалістки чемпіонату
Європи (м. Лутракі, Греція);
Дениса Шкатули - срібного призера Чемпіонату Європи з шашок-64
(Ізмір, Турція);
Важі Даіаурі - III місце чемпіонату світу з сумо (Осака, Японія),
переможець Кубку Європи (м. Кротошин, Польща);
Віктора Торкотюка - бронзового призера чемпіонату світу з
таїландського боксу Муей Тай (Бангкок, Таїланд);
Олександра Хуторянського - срібного та бронзового медаліста
чемпіонату світу з панкратіону серед юніорів (Рим, Італія);
Олексія Денисюка - чотириразового золотого, срібного та бронзового
медаліста чемпіонату світу зі стрільби кульової серед спортсменів з ураження
опорно-рухового апарату (м. Сідней, Австралія), володаря паралімпійської
ліцензії;
М ар’яни Шевчук - чемпіонки світу з пауерліфтингу 2019 року серед
спортсменів з УОРА;
Олександра Казіка - 3 місце Кубку світу з біатлону серед спортсменів з
вадами зору;
Володимира Ляховича - бронзового призера чемпіонату Європи з
паратхеквондо (м. Барі, Італія);
Антона Швеця бронзового призера чемпіонату Європи з
паратхеквондо (м. Барі, Італія), володаря паралімпійської ліцензії;
Дмитра Мариненка - чемпіона Європи і світу з шашок серед
спортсменів з ураженням ОРА та інших.
Спортивні споруди
В області збережено мережу спортивних споруд. За оперативноюінформацією всього на Вінниччині станом на 01.01.2020 року функціонувало
4337 спортивних споруд (в тому числі: 37 стадіонів з трибунами на 1500 місць
для глядачів, 134 майданчики з тренажерним обладнанням, 455 футбольних
полів, 697 спортивних залів, 166 стрілецьких тири, 96 майданчиків з
синтетичним покриттям та інші.
Щодо продовження створення сучасної матеріальної бази фізичної
культури та спорту, в області здійснювались наступні роботи:
1) реконструкція «Районного спортивного комплексу» в м. Козятині;
2) реконструкція будівлі КО «Спорткомплекс «Здоров'я» в м. Вінниця;
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. Могил і вПодільський Вінницької області»;
5) за рахунок бюджетної програми 2018 року «Будівництво футбольних
полів зі штучним покриттям в регіонах України»
упродовж 2019 року
завершено будівництво 18 спортивних майданчиків в районах та містах області.
Урочисто відкриті нові спортивні об'єкти в містах Хмільнику, Ладижині,
Козятині, Немирів, Тульчині, Липовці, Ямполі, смт. Тиврові, Чернівцях,
Брацлаві, селах Лісова Лисіївка Калинівського району, Юрківці Могил ів-

Подільського району, с. Ободівка Тростянецького району, с. Війтівка
Бершадського
району,
Довжок
Ямпільського
району,
Городківка
Крижопільського району, Глухівці Козятинського району та Кальник
Іллінецького району. Також 2 спортивні об’єкти (реконструкція спортивнооздоровчого 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, урочисте відкриття
якого заплановано на 4 серпня поточного року.
В районах і містах області завершено будівництво основ 11
мультифунціональних майданчиків для ігрових видів спорту (згідно постанови
КМУ від 05.07.2019 № 571 «Деякі питання надання у 2019 році субвенції з
державного
бюджету
місцевим
бюджетам
на
будівництво
мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту»).
Завершення будівництва цих об'єктів за рахунок місцевих бюджетів
заплановано в квітні-травні 2020 року.
Доцільність виконання програми протягом 2020 року полягає
визначені основних пріоритетів діяльності управління фізичної культури г
спорту Вінницької облдержадміністрації та спортивних організацій області:
1. Продовжити реалізацію заходів з розвитку пріоритетних для області
олімпійських і неолімпійських видів спорту, в тому числі шляхом
реформування роботи КО Вінницький обласний ЦОП та сприяти у підготовці
спортсменів, які входять до складу національних збірних команд України та
Вінниччини, до участі їх у чемпіонатах Європи, світу та Олімпійських ігор.
2. 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, як нової форми спортивних закладів, усіх територій (містах,
і районах).
3. Продовжити роботу з укріплення матеріально-технічної бази обласних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, облаштування їх необхідним обладнанням
та інвентарем;
4. Продовжувати здійснювати заходи пов’язані з будівництвом,
реконструкцією, капітальним та поточним ремонтом спортивних споруд різних
типів, в районах і містах області, в тому числі:
4.1. Завершити капітальний ремонт КЗ «Спорткомплекс» «Здоров’я» зі
створенням умов для занять спортсменів-інвалідів різних нозологій;
4.2. Провести відповідну роботу з отримання відповідних дозволів на
проведення реконструкції Вінницької обласної спеціалізованої дитячоспортивної школи олімпійського резерву з веслування ім. Ю.Рябчинської;
4.3. Завершити будівництво в районах та містах області, об'єднаних
територіальних громадах спортивних майданчиків зі штучним покриттям та'
мультифункціональних майданчиків для ігрових видів спорту;
4.4. Сприяти у завершенні будівництва сучасного стадіону на території
Вінницького педагогічного коледжу та реконструкції стадіоні в містах
Жмеринка, Хмільник і Погребище.

5. Продовжити роботу щодо розвитку фізичної культури і спорту в
новостворених об’єднаних територіальних громадах Вінниччини' шляхом
залучення збірних команд з видів спорту цих територій до участі в обласних
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах, створення спортивних клубів,
і розбудови спортивної бази.
6.
Поліпшувати житлово-побудові умови провідним спортсменам
області в тому числі за рахунок надання грошової винагороди переможцям і
призерам міжнародних змагань.
7. Забезпечити підготовку та виступ провідних спортсменів області у
всеукраїнських та міжнародних змаганнях.
8. Залучити до участі в обласних фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходах збірних команд об’єднаних територіальних громад.

