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додаток 3 до рішення 24 сесії 

обласної Ради 7 скликання 

від 28 вересня 2017 року № 469

додаток 5 до Порядку формування 

ф інансування і моніторингу виконання 

регіональних (комплексних) програм

ІНФОРМАЦІЯ
Про внкопання Цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області за 2018 рік (мли. гри.)

Управління фізичної культури та спорту Вінницької ОДА 

Управління фізичної культури та спорту Вінницької ОДА

Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області 2016-2020 роки

1. Виконання заходів і завдань Програми

№
Заплановані заходи Фактично проведені заходи

Назва, зміст заходу/напрям діяльності Запланований результат Казна, зміст захолу/наприм діяльності Досягнуті резул ьтати

Розділ 1. Розвиток фізичної культури та 
млиііял и аіии і N
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 активною і 
школярів та студентів; забезпечувати 
проведення у закладах загальноосвітньої, 
професійно-технічної та вищої освіти 
регулярних фізкультурно-оздоровчих та 
спортивно-масових заходів.

Збільшення рухової акгивністі здійснюється за 
рахунок:- введення у 877 загальноосвітніх школах 
третього уроку фізичної культури на тиждень. 
Займаються фізичною культурою 95% учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів до загальної 
кількості осіб, які навчаються в цих закладах 
Збільшення рухової активності здійснюється за 
рахунок позакласної та гурткової роботи.

Передбачення в програмах навчальних 
закладів усіх типів та форм власності навчання 
дітей та молоді плаванню з урахуванням 
кліматичних, географічних умов та наявної

Забезпечувати необхідні умови для організації 
навчання плаванню та у місцях масового 
відпочинку населення на воді

Упродовж звітного періоду здійснювалось 
навчання дітей плаванню в існуючих критих 
басейнах. До цього процесу було залучено 480 
дітей різного віку. 1 Іа відкритих водоймах у

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 "Спорі для всіх" та 
зміцнення їх матеріально-технічної бази.

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

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 
Ладижинська комунальна організація «1 (ентр 
фізичного здоров'я населення «Спорі для всіх» та 
в сслиші Дані і в Іллінцького району. 1 Іажаль не 
відкриті відповідні центри в мм. Жмеринка, 
Козятин. Мої илів-Подільський та Хмільник. Цс 
питання розглядатиметься протягом наступних 
років.



Ч;і.іучспмя представників підприємств, установ 
іа організацій річних орі анізаііійио-правових 
форм класності, а гакож орі анізацій. установ 
іа підприємств агропромислового комплексу 
та сільських населених пунктів до занять 
фізичною культурою і спортом.

Створювати умови для впровадження 
ефективних форм активного відпочинку, 
профілактичних заняіь фізкультурно- 
спортивною спрямування за місцем роботи 
громадян

За шиннії період проводять фізкл іьіурно- 
оздоровч\ роботу 469 підирікл і с і в , установ і 
орі анізацій Займаються всіма вилами 
фізкультурно-оздоровчої робо їй близько 27.0 Н І С .  

осіб. Проводяться різноманітні змагання 
"Дінаміади", Спартакіади серед трудящих, а 
також перші стани ( в колективах фізкультури) та

1 Іроведення Всеукраїнських, регіональних 
спартакіад та інших масових фізкультурно- 
спортивних заходів серед державних 
службовців, посадових осіб органів виконавчої 
влади, органів місцевою самоврядування та 
депутатів усіх рівнів, серед працівників 
галузей народного господарства, соціальної та 
побутової сфери, представників сільських 
тер итор і ал ь 11 их гро м ад

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

За звітний період заплановано і проведено 
спартакіади серед: державних службовців (6 
видів); депутатів (5 видів спорту); динаміада, 
кращих команд сільських та селищних рад. 
Взяли участь у Всеукраїнських сиарагкіадах. 
Вперше започатковано проведення спартакіади 
серед об'єднаних територіальних громад які 
пройшли 29 вересня у м. Вінниця. В змаганнях 
взяли участь 10 збірних команд ОТГ.
І Іереможцем стала Северинівська сільська

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

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 
Бсршадському районах. На пільгових умовах 
надаються спортивні споруди КП Ф СТ «Колос», 
басейн «Авангард», стадіон Вінницького 
національного технічного університету, стадіон 
1Ц ІК ІВ . спортивний зал будівельного коледжу, 
стрілецький тир та басейн палацу дітей та

Щорічне проведення Всеукраїнської 
спартакіади допризовної молоді.

Сприят и проведенню обласної та участі 
представників област і у Всеукраїнській 
спартакіаді допризовної молоді

За звітний період проведено міські (міст 
обласного значення), районні та обласна 
спартакіади допризовної молоді. У фінальній 
частині взяли участь 87 учасників, які 
представляли 22 райони та міста області. Збірна 
команда област брала участь у відповідній

1 Іроведення фізкультурно-спортивних заходів 
серед засуджених, які відбувають покарання у 
спеціальних виховних установах Державної

Проводити заходи щодо співпраці з 
петенціарною службою стосовно проведення 
спортивних заходів серед засуджених

За звітний період пропозицій щодо проведення 
спільних заходів не надходило.

Нього по розділу 1

Розділ I I . Розпиток 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.

Здійснювати моніторинг діяльності дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл та вживані заходів 
щодо підвищення її ефективності, в т.ч. 
фінансування ДЮ СШ , які фінансуються 
обласного бюджету

1 Іротягом звітного періоду в області 
функціонують 54 ДЮ СШ , в яких займаються 
близько 18 тис. учнів. Функціонують понад 184 
відділення за олімпійськими та 29 за 
иеолімнійськими вилами спорту. Питання 
фінансування ДЮ СШ . які фінансуються з 
обласного бюджету тримається на кон тролі 
керівництва і щорічно збільшуєт ься.



Забезпечення акпівним відпочинком 
вихованців ДЮ ЄИІ іа учнів спеціалізованих 
навчальних закладів спортивного профілю у 
канікулярний період.

Забезпечити на базі оздоровчих інгячих 
таборів спеціалізовані зміни для учнів дитячо- 
юнаньких спортивних шкіл з чеіою 
продовження навчально-тренувальної роботи 
під час літніх шкільних канікул

За звітний період керівництво Д ІО С І11 по- 
можливіості провели спеціалізовані зміни для 
учнів, які займаються в дитячо-юнацьких 
спортивних школах на відділеннях з різних видів 
спорту. Всього в змін взяли участь нонадх 752

Утворення штатних спортивних команд 
резервного спорі} .

Розробити систему заходів щодо фінансування 
штатних збірних команд резервного спорту

11е готова законодавча база для позитивного 
вирішення питання.Вирішується за рахунок 
надання стипендій облдержадміністрації та 
обласної Ради.

1 Іаданпя фінансової допомоги учнівській та 
студстській спілкам

Сприяти діяльності учнівської і студентської 
спілкам фізкультурно-спортивної 
спрямованості для здійснення заходів з 
розвитку фізичної культури та споріу у
1,1 ч. II,м . 11.. і,І .І V

3 обласного бюджету за 2018 рік надана 
фінансова підтримка у розмірі 170 тис.грн.

Вього ІІО розділу II

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

За звітний період проведено міські (міст 
обласного значення), районні та обласну 
спартакіади допризовної молоді, забезпечено 
участь збірної команди області у відповідній 
Всеукраїнські Спартакіаді. Крім цього спільно з 
обласною організацією Ф С Т  "Динамо" 
проводяться змагання за програмою "Динаміади- 
2018" з різних видів спорту в т.ч. „Юний 
динамовець", „Хто  ти, майбутній олімпієць?" та 
надасться фінансова допомога з бюджетів усіх

Створення необхідних умов для підвищення 
спортивної майстерності спортсменам-членам 
національних збірних команд України, які 
проходять службу у Збройних Силах України, 
інших військових формуваннях, 
правоохоронних органах та службах.

Сприяти проведенню змагань з олімпійських 
та неолімнійських видів споріу з 
військовослужбовцями військових частин 
Вінницького гарнізону, інших військових 
формувань, правоохоронних органах та 
службах, спартакіад змагань „Юний 
динамовець".

За звітний період проведено міські (міст 
обласного значення), районні та обласну 
спартакіади допризовної молоді, забезпечується 
участь збірної команди області у відповідній 
Всеукраїнській Спартакіаді. Крім цього спільно з 
обласною організацією Ф С Т  "Динамо" 
заплановано проведення змагань за програмою 
"Дииаміади-2018" з різних видів споріу в т.ч. 
„Юний динамовець", та надається фінансова



la fie(печення підготовки га участі 
спортсменів членів національних ібірних 
команд України та Вінниччини річних вікових 
і р> 11 в Олімпійських. Юнацьких 
Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та 
Європи, Всесвітніх та Європейських іграх 
серед ветеранів,інших міжнародних змаганнях

ідійсшокатн заходи щодо створення належних 
у м о в  для спортсменів - членів національних 
іоірннх команд України та їх тренерів з метою 
підготовки до офіційних міжнародних 
змагань. Олімпійських ігор та Універсіад.

До склад\ наїнона іьноі збірної команди України 
па 2018 рік і іі гніх олімпійських видів спорту 
зараховано 20 2  спортсмени, в тому чис.г 
основної о складу 73. кандидатів 61. резерву -  
68 осіб. Здійснюп'ься виплата 30 щомісячних 
стипендій обласної державної адміністрації і 
обласної Ради спор геменам-кандидатам до 
олімпійської збірної команди України та 
провідним спортсменам області. Упродовж 
звітного періоду в області проведено 423 
обласних спортивних заходів (чемпіонатів, 
турнірів, Куб к ів - 285, навчально-тренувальних 
зборів -  138), в яких взяли участь близько 20 тис. 
осіб; здійснено 273 відрядження спортсменів на 
змагання всеукраїнського та 93 міжнародного 
рівнів і 105 відряджень на НТЗ всеукраїнського та

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,ІІаралімпійських, Дефлімпійських 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 метою 
підготовки до офіційних міжнародних 
змагань, Всесвітніх ігор та Універсіад, 
надання їм необхідної допомоги у вирішенні 
житлових та інших побу тових пи тань.

До складу національної збірної команди України 
на 2018 рік з літніх олімпійських видів спорту 
зараховано 202 спортсмени, в тому числ: 
основного складу -  73, кандидатів -  61, резерву -  
68 осіб. Упродовж звітного періоду в області 
проведено 423 обласних спортивних заходів 
(чемпіонатів, турнірів, Кубків -  285, навчально- 
тренувальних зборів -  138), в яких взяли участь 
близько 20 тис. осіб; здійснено 273 відрядження 
спортсменів на змагання всеукраїнського та 93 
міжнародного рівнів і 105 відряджень на НТЗ

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 2018 рік з літніх олімпійських видів спорту 
зараховано 202 спортсмени, в тому числ: 
основного складу -  73, кандидатів -  61, резерву -  
68 осіб. Здійснюється виплата ЗО щомісячних 
стипендій обласної державної адміністрації і 
обласної Ради спортсменам-кандидатам до 
олімпійської збірної команди України та 
провідним спортсменам області. Упродовж 
звітного періоду в області проведено 423 
обласних спор тивних заходів (чемпіонатів, 
турнірів, Кубків -  285, навчально-тренувальних 
зборів -  138), в яких взяли участь близько 20 тис. 
осіб; здійснено 273 відрядження спортсменів на 
змагання всеукраїнського та 93 міжнародного



1 Ііл гопж ка та \часіі. ібіриих комап і області 
і визнаних у державі 4 ііео.іім іїіПськнх вплів 
спорту у всеукраїнських спортивних 
змаганнях серел спортсменів рі »них вікових 
груп (Чемпіонати, Кубки України, спортивні 
ігри молоді, юнацькі спортивні ігри, 
багатоступеневі Всеу країнські ігри серед 
ветеранів, інші всеукраїнські змагання зі ідно 
календарного плану).

Взя ти участь у Всеукраїнських змаганнях і 
неолімпійських видів спорту. Взяти участь \ 
багатоступеневих Всеукраїнських спортивних 
іграх ветеранів споріу.

До складу національної збірної команди України 
на 2 0 IX рік і неолімпійських видів споріу 
іараховано 274 спортсмени, в тому числ: 
основною складу 106, кандидатів -  74, резерву 

94 особи. Упродовж звітного періоду в області 
проведено 423 обласних спортивних заходів 
(чемпіонатів, турнірів. Кубків 285, навчально- 
тренувальних зборів 138), в яких взяли участь 
близько 20 тис. осіб; здійснено 273 відрядження 
спортсменів на змагання всеукраїнського та 93 
міжнародного рівнів і 105 відряджень на НТЗ
и а :\  к тк іи к т .к п і о і ;і м і ,к н ;т п  'міні о ш ип  мі 1 І;і 70 1 X

І Іідготовка та участь збірних команд області у 
всеукраїнських змаганнях з видів спорту 
інвалідів відповідних позолотій. (Чемпіонати 
України, Кубки України, інші всеукраїнські

Сприяти підготовці та участі представників 
області у обласній та Всеукраїнській 
спартакіаді „Повір у себе" серед дітей- 
інвалідів, всеукраїнських змаганнях з видів

В області функціонує 3 центри - «Інвасиорт». 
Спільно з облцентром "Інвасиорт" проводяться 
спартакіади "Повір у себе", підготовка 
спортсменів до Всеукраїнських змагань серед

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

Сприяти підготовці представників області до 
міжнародних змагань.

154 спортсмени займається різними видами 
спорту інвалідів. За рахунок коштів облцентру 
"Інвасиорт" проводяться навчально-тренувальні 
збори з метою підготовки до міжнародних 
змагань з видів спорту інвалідів відповідних 
позолотій.Здійснюється виплата 8 щомісячних 
стипендій обласної державної адміністрації і 
обласної Ради провідним спорсмтенам з

Вирішення соціально-побутових питань 
спортсменам, які посіли призові місця на 
Олімпійських іграх, ГІараолімпійських 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.

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

3 мстою створенії належних умов провідним 
спортсменам області призначено 38 стипендій 
обласної ради та обласної державної 
адміністрації.Протягом 2018 року вінницьким 
паралімпійцям Олександру Казіку з обласного 
бюджету надано грошову винарогоду у розмірі
250.0 тисяч гривень, Ірині Буй - 100 тисяч 
гривень, Олексію Денисюку -  100,0 тис.гри, 
Мар'яні Шевчук -  100,0 тис.грн, переможцю 
чемпіонату Європи з боксу Олексію Токарчуку -
200.0 тис.грн., но 50 тисяч гривень тренерам

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

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.

Забезпечено розвиток 32 літніх олімпійських, 2 
зимових олімпійських. Упродовж звітного 
періоду в області проведено. Упродовж звітного 
періоду в області проведено 423 обласних 
спортивних заходів (чемпіонатів, турнірів, Кубків 
-  285, навчально-тренувальних зборів -  138), в 
яких взяли участ ь близько 20  тис. осіб; здійснено 
273 відрядження спортсменів на змагання 
всеукраїнського та 93 міжнародного рівнів і 105 
відряджень на ІП  3 всеукраїнського та
ш ж і і : і п п :ш п т  п ін и ш  пи  іпг ї ї .  :;і



Проведення іа участь toipnnx комап т районів 
та місі в обласних змаїаннях ( пеолімпійських 
видів спор 1 \

Сприяти проведенню чемпіонатів області і 
нсолімпінських видів споріу серс.і рпних 
вікових категорій. Визначати щорічні 
регіональні рейтинги серед спортсмені», 
тренерів, спортивних організацій з 
пеолімпійських видів спорту.

Забезпечено розвиток 64 пеолімпійських видів 
спорту. Упродовж (пітного періоду в обласіі 
проведено 423 обласних спортивних заходів 
(чемпіонатів, турнірів. Кубків 285, навчально- 
тренувальних зборів 138). в яких взяли участь 
близько 20 тис. осіб; здійснено 273 відрядження 
спортсменів па змагання всеукраїнського та 93 
міжнародного рівнів і 105 відряджень на II I 3 
всеукраїнського та міжнародного рівнів. 
Вінницька область за підсумками 2018 року у 
Всеукраїнському рейтингу з вищої спортивної 
майстерност і серед 2 - ї групи областей держави з 
пеолімпійських видів спорту посіла 1-е місце.

Забезпечення стабільної роботи Вінницької 
IJIBCM  та підготовка її спортмнів до змагань 
всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Щорічно передбачати в обласному бюджеті 
достатнє фінансованій ІІІВС М .

Вінницька ІІІВС М  забезпечена фінансуванням за 
звітний період в повному обсязі (на суму 10106 
тис.грн.). Коштами обласного бюджету для 
ВШ ВСМ  придбано 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
уч ясті їх V чемпіонатах Сипони с»іт\

1 ],ентр олімпійської підготовки забезпечений 
фінансуванням за звітний період в повному 
обсязі.

Нього по розділу 111

Розділ IV. Матеріально-технічне 
л іи і' і ік ч п п ш
Забезпечення загальноосвітніх навчальних 
закладів спортивним обладнанням та
111JU' мтяппм

1 Іавчальні заклади забезпечені спортивним 
обладнанням та інвентарем на 70%.

Створення місць для навчання плаванню на 
відкритих водоймищах, у тому 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.

У  зв'язку з забороною купатися у відкритих 
водоймах, високим температурним режимом ця 
робота не проводиться.

І Іроведення інвентаризації спортивних споруд 
та об’єктів на місцях з метою визначення 
потреб у їх подальшому облаш туванні 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 здійснювати моніторинг спортивних 
споруд облас ті

Щорічно здійснюється моніторинг спортивних 
споруд області, оперативно проводится робота 
щодо недопущення перепрофілювання 
спортивних об'єктів не за призначенням. Наразі 
на Вінниччині функціонує 4293 спортивних 
споруд (в тому числі: 37 стадіонів з трибунами на 
1500 місць для глядачів, 554 майданчики з 
іренажерним обладнанням, 454 футбольних 
полів, 694 спортивних залів, 585 приміщень для 
фізкультурно-оздоровчих занять. 164 стрілецьких 
тири, 74 майданчик з синтетичним покриттям та



Забезпечення модернізанії іа зміцнення 
матеріально-технічної бази дії гячо-юнапьких 
спортивних шкіл. об лаштування необхідним 
обладнанням га інвентарем.

Визначити перелік спортивних споруд, що < 
базовими для проведення в області офіційних 
Всеукраїнських, міжнародних ічагань та 
підготовки спортсменів області до 
Олімпійських, 1 Іаралімпійських. 
Дефлімпійських, Всесвітніх ігор та Універсіад 
Затвердити комплексні заходи щодо 
реконструкції спортивних споруд ДІОСЩ . 
забезпечити належне фінансування 
відповідних робіт.

Дитячо-юнацькі спортивні школи мають 107 
власнії\ спортивних споруд.
Завершено виготовлення проектно-кошторисної 
документації і проведення реконструкції 
Вінницької обласної спеціалізованої дитячо- 
спортивної школи олімпійського резерву 3 
веслування ім.Ю. Рябчинської.
Крім гою, за рахунок бюджетної програми 2017 

року «Будівництво футбольних йолів зі штучним 
покри ттям в регіонах України» завершено 
будівництво ще 7 об’єкт ів у Вінницькій області: 6 
майданчиків зі штучним покриттям 42x22м і 
сучасне футбольне поле 100x64м у м. Вінниці 
(ПДЮ ).
Виготовлено проектно-кошторисну документацію 
та розпочато капітальний ремонт КЗ 
«Спорт комплекс» «Здоров’я» зі створенням умов 
для занят ь спортсменів-інвалідів різних 
позолотій.

Проведення роботи спільно з г ромадськими 
організаціями фізкультурно-спортивної 
спрямованості щодо залучення інвестицій та 
позабюджетних коштів на розвиток фізичної 
культури і спорту, вілповідно до чинного
& І Ь і  НІН і І.-.1 і ,..1

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

Надання платних послуг здійснюється ОДЮСШ 
зі С К В . Крім цього залучаються інші 
незаборонені чинним законодавством кошти 
щодо проведення фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів. Всього надано платних

Здійснення будівництва, модернізації, 
реконструкції та капітального ремонту баз 
олімпійської та иаралімпійської підготовки 
(згідно додатку №1).

Спільно з зацікавленими орагізаціями сприяти 
проведенню заходів.

В регіоні Постановою КМ У визначена 1 
спортивна база (хокейно-легкоателтичний стадіон 
у Ц П КіВ), яка відноситься до бази олімпійської 
підготовки. В даний час вона модернізації не 
....

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.Крім того, за рахунок бюджетної 
програми 2017 року «Будівництво футбольних 
полів зі штучним покриттям в регіонах України» 
найближчим часом завершиться будівництво шс 
7 об’єкт ів у Вінницькій області: 6 майданчиків зі 
штучним покриттям 42x22м (два з яких урочисто 
відкрито у Бершаді та Ілліицях) і сучасне 
футбольне поле 100x64м у м. Вінниці (ПДЮ). 
Всього упродовж 2018 року збудовано -  18 
с п о р т и в н и х  майданчиків зі штучним покриттям

Кього но розділу IV

Розділ V . Удосконалення системи 
забезпечення розцін ку фізичної культури і
r im i r r v



Забезпеченим утримання та функціонування 
регіональних центрів та спортивних клубів з 
фізичної к\ п.гури і спорт \ інвалідів 
"Інваспорт" сприяння розширенню їх мережі.

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

1 Іроіягом звітного періоду функціонує обласний 
іісиїр «Інваспорт», та центри у Тиврівськом) та 
Ьарському районах. На пільгових умовах 
надаються спортивні споруди КІ1ФСТ «Колос», 
басейн «Авангард», стадіон Вінницького 
національного технічного університету, стадіон 
1 [І ІК іВ , спортивний чал будівельного коледжу, 
стрілецький тир та басейн палацу дітей та

Вдосконалення та постійне оновлення 
загальнодержавної інформаційної 
комп’ютерної системи "Спорт ивна школа” .

Відповідно заходів Міимолодьсиорту відсутні заходи Міимолодьсиорту

[Надавати фінансову підтримку обласному 
відділенню ПОК України

Щорічно передбачати в обласному бюджеті 
фінансову підтримку обдвідділепню 1ІОК 
України

Вінницьке облвідділення І ІОК забезпечена 
фінансуванням за звітний період в повному 
обсязі.

Надання фінансової підтримки обласним 
громадським організаціям фізкультурно- 
спортивного спрямування (Ф С Т , відомства, 
федерації).

Щорічно передбачати в обласному бюджеті 
фінансову підт римку облрадам Ф С Т , окремим 
громадським організаціям.

За звітний період з обласного бюджету 
надавалась фінансова підтримка облрадам Ф СТ. 
окремим громадським організаціям. Крім цього 
надасться фінансова підтримка Вінницькій 
спортивній громадській організації "Обласна

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

Спримти підвищенню кваліфікації фахівців 
галузі.

За рахунок коштів спортивних шкіл передбачено 
участь фахівців галузі у проходженні курсів 
підвищення кваліфікації в нрофідних ВНЗах 
Держави, після чого вони проходять комісію 
щодо присвоєння відповідних категорій.

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

Протягом звітного періоду в галузі працює 2513 
штатних працівників, що відповідає 1,6 на 1 
тисячу населення.

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

Взяти участь у розробці нормативно- 
правового, організаційно-управлінського 
механізму охоплення дітей системою 
короткочасного навчання основним елементам 
пріоритетних видів спорту. Спрят и 
висвітленню в ЗМ1 проведених фізкультурно- 
оздоровчих та спортивних заходів, д о ся гать  
спортсменів Вінниччини на змаганнях річного

Фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи 
висвітлююються на різних інтернет-рссурсах, на 
телеканалах В ІТА  та ВД Т працюють програми, 
які висвітлююсь спортивне життя Вінниччини та 
здійснюють пропаганду здорового способу життя, 
проводят ься анонси та нрссконфереції щодо 
проведення спортивних заходів.

Забезпечення функціонування Служби 
спортивної медицини та лікарсько- 
фізкультурних диспансерів.

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

В результаті співпраці облепортуправління та 
Департаментом охорони здоров"я підготовлені 
відповідні листи щодо медичного 
обслуговування займаючихся та фі зкультурно- 
оздоровчих та спортивних заходів



2. Аналіз виконання показників та пояснення заходів щодо їх виконання за 2018 рік.

№

Показник
Одиниця

виміру
Джерело

інформації

Затверджено 
програмою 
на 2018 рік

Виконано за 
2018 рік

Рівень виконання до 
затвердженого 
програмою %

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

тис. ірн. звіт за рік 32000 18160 56%

2 Надання фінансової допомоги учнівській
та стулєтській спілкам

тис. грн. звіт за рік 217,0 170 78%

3 Забезпечення утримання та 
функціонування регіон&тьних центрів га 
спортивних клубів з фізичної культури і 
спорту інвалідів «Інваспорт», сприяння

тис. грн. звіт за рік 2700 3370 124%

4 Забезпечення підготовки та участі 
спортсменів області різних вікових груп 
в змаганнях всеукраїнського і

тис. грн. звіт за рік 15576 21855,2 140%

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

тис. грн. звіг рік 6500 7899,1 122%

Показники ефективності програми

1 Збільшення кількості підготовлених в 
ДЮ СШ  кандидатів в майстри спорту, 
майстрів спорту України, М СУМ К

осіб накази 260 318 122%

2 Збільшення кількості призерів та 
чемпіонатів Укпаїни

осіб звіти 342 556 163%

3 Кількість осіб, які залучені до 
. : : :  .. ■:

осіб 2-ФК 25956 23559 91%

4 Кількість осіб, які охоплені всіма видами 
фізкультурно-оздоровчою та спортивною
ПППАТПкІ

Тис. осіб 2-ФК 246,5 289,9 117%

5 Кількість площинних спортивних споруд шт 2-ФК 2675 2764 100%
6 Кількість спортивних залів шт 2-ФК 708 697 98%
7 Кількість обласних заходів шт звіти 210 285 135%

8 Кількість учасників обласних заходів шт звіти 17500 20000 114%

9 Кількість спортсменів зарахованих у
. ..

осіб накази 300 476 159%

Показники якості програми

1 Кількість введених в дію об’єктів після 
пєконсгпукпії. будівництва

шт звіт 2-ФК 5 6 120%

2 Частка залучених дітей шкільного віку до 
занять у спортивних секціях та дитячо- 
юнацьких спортивних школах

% звіт 5-ФК 13,6 10.6 78%

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

місце
інформ.
М М СУ

11 11 100%

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

місце
інформ.
М М СУ

1 1 100%



Фінансування Цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області за 2018 рік (млн. грн.)

додаток 3 до рішення 24 cedi 

обласної Ради 7 скликання 

від 28 вересня 2017 року № 469

1 Обсяг коштів, передбачений на 
ф інансування захо ду згідно програми 

на 2018 рік
Обсяг коштів, передбачений на 

ф інансування заходів у 
відповідному джерелі на 2018 з 
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Фактично профінансовано у 
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Розділ І. Розвиток фізичної 
культури та масового
СПООТУ
Запровадження в навчальних
закладах усіх типів та форм
:'У*С80- з<тив"0сті школярів ' 
.*,гДк-’ і8 В Обсязі 8 12 ГОДИН 

.

0.000 5,000

Передбачення а програмах 
навчальних закладів усіх типів 
та форм власності навчання 
дітей та молоді плаванню з 
урахуванням кліматичних, 
географічних умов та наявної 
ресурсно« бази

С 000 1,000

Залучення населення до 
занять фізичною культурою та 
спорту за мюцем проживання 
та відпочинку, в т ч у  сільській 
мсцевост. подальший 
ОС-іВИ’ О* МЄОЄЖі центрів 
фізичного здоров'я населення 
' Спорт для всос" та зміцнення 
їх матеріально-технічної бази.

0000 2.503 0.000 0,400 1.249 1,248 1.248

Залучення представників 
підприємств, установ та 
організацій різних 
організаційно-правових форм 
власності, а також організацій, 
установ та підприємств 
агропромислового комплексу 
та сільських населених пунктів 
де занять фізичною культурою
іСПСОТОМ

0 000 0.090 1.750 0.070 0,070 0.070

.

Проведення Всеукраїнських, 
регіональних спартакіад та 

масови* фізкультурно-

део*авниж службовців 
посадових ооб органів 
ви«о-аачсі влади, органів 
місцевого самоврядування та 
депутатів усіх рівнів серед 
працівників галузей народного 
господарства, соціальної та 
побутової сфери, 
представників сільських 
територіальних громад

0.000 0.050 0,105 0,105 0.105

Залучення заселення з 
обмеженими МОЖЛИВОСТЯМИ
до систематичних занять з 
фіЗИчпО* культури і спорту

0 000 0.004

Щорічне проведення 
Всеукраїнської спартакіади 
допризовної МОЛОДІ

0.000 0.035 0.040 0,040 0.040

Проведення фізкультурно- 
спортивних заходів серед 
засуджених, які відбувають 
покарання у спеціальних 
виховних установах Державної 
кримінально-виконавчої 
служби України

0.000 0.008

Вього по розділу 1 0.000 2.690 6.000 2.150 0.000 1,464 0.000 0,000 0.000 1.463 0.000 0,000 0,000 1,463 0,000 0,000 0.000 0,000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Розділ II. Розвиток дитячого, 
дитячо-юнацького та 
резервного спорту

Залучення дітей та молоді до 
занять фізичною культурою та 
спортом у дитячо-юнацьких 
спортивних школах усіх тип« і
Форми власносі*

0.000 32.000 39 550 4.000 35,092 35.086 35.086

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

0.000 0.300 0,189 0.080 0.000

Утворення штатних 
спортивних команд резервного

0.000 1.000 0.000

Надання ф.«знсоеоі допомоги 
учнівській та студетській

0 000 0.217 0.170 0,170 0.170

Вього по розділу II 0.000 33.517 39.739 4.080 0,000 35,262 0,000 0,000 0,000 35,256 0.000 0,000 0,000 35,256 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0.000 0.000 0,000 0.000

III розділ. Розвиток спорту
виших досягнень _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____ _—--------------------------------------------------------------------



Забезпечення
^леспрямоеаної підготовки та 
участі збірних команд 
військовослужбовців у 
всеукраїнських змаганнях з 
видів спорту, інших масових 
фізкультурно-спортивних 
заходах. Всесвітніх крах серед 
військовослужбовцю та 
правоохоронців, чемпіонатах 
світу та Європи серед 
з йськовослужбовців та 
поліцейських Спартакіадах 
Збройних Сиг допризовної 
молоді та Димамідах країн 
учасниць СНД. інших 
міжнародних змаганнях

0 000 0.150 0.060 0.060 0.060

Створення необхідних умов 
ДЛЯ підвищеная спортивної 
майстерності спортсменам- 
цлемам національних збірних 
команд України які проходять 
службу у Збройних Силах 
України, інших військових 
Формуваннях, правоохоронних 
союзная та службах

0.000 0.700

Забезпечення підготовки та 
участі спортсменів членів 
національних збірних команд 
України та Вінниччини різних 
вдових груп в Олімпійських 
Юнацьких Олімпійських іграх, 
чемпіонатах селу та Європи, 
Всесвітніх та Європейських 
іграх серед ветеранів.інших 
міжнародних змаганнях

0.000 1.800 0.250 3.840 3.840 3.840

Забезпечення підготовки та 
участі спортсменів членів 
національних збірних команд 
України та Вінниччини різних 
вікових груп в чемпіонатах 
світу та Європи Всесвіти« 
іграх з мєолімпійських видів 
спор і у. Всесвітніх 
інтелектуальних 
'Грах.Паралімлійських. 
ДефЛ'мяійських іграх, 
Всесвітні* та Європейських 
іграх серед ветеранів, інших 
міжнародних змаганнях

0.000 0.718 0,200 0.719 0,719 0.719

Підготовка та участь збірних 
команд області з олімпійських 
видів спорту у всеукраїнських 
спортивних змагання* серед 
спортсменів різних Вікових груп 
(Чемпіонати Кубки України, 
спортивні н-ри МОЛОД; Юнацькі

Всеукраїнські «гри серед 
ветеоанів. «ш і всеукраїнські 
зма'а~~« згідне календарного 
плану).

0 000 2.300 0,030 3.500 3.500 3,500

Підготовка та участь збірних 
команд області з визнаних у 
державі неолімпійських вид« 
спорту у всеукраїнських 
спортивних змаганнях серед 
спортсмен« різних вікових Груп 
(Чемпіонати Кубки України, 
слортивн ри мопод юнацькі 
спортивні ери багатоступеневі 
Всеукраїнські ігри серед 
ветеранів, інші всеукраїнські 
змагання згідно календарного
плану)

0.000 1,026 0.050 0,770 0,770 0.770

Підготовка та участь збірних 
команд області у 
всеукраїнських змаганнях з 
Вида спорту інвалідів 
відповідних нозологій. 
(Чемпіонати України. Кубки 
України інші всеукраїнські

0.000 0,170 0,105 0,105 0,105

Підго*овка та участь збірних 
команд області у міжнародних 
змаганнях з видів спорту 
інвалідів ВІДПОВІДНИХ незолопй 
зпднс календарного плану

0 000 0 300 0.184 0.184 0,184

Вирішення соціально- 
побутових питань 
спортсменам, які посіли 
призові міси« на Олімпійських 
іграх. Параодімлійських та 
Дефлімпійських іграх. 
Всесвітніх та Європейських 
іграх з не олімпійських видів 
спорту. Глобальних іграх, 
-емп-онатах світу або Європи 
та їх тренерам у порядку 
визначеному Каб»нетом 
Міністрів Укра.ни або 
«адавати грошову винагороду 
споотсменам Вінниччини за 
розето* олімпійського руху в 
Україні

0 000 0 900 2,378 2,378 2.378

Проведення та участе збірних 
команд районе та м«ст в 
обласних змаганнях з 
олімпійських видів спорту.

0 000 0,877 0.666 0.035 1.484 1.484 1.484



І Проведення та участь збірних 
1 команд районів та м ст в 
і обласних змаганнях з 
І «ЄОЛІМПІЙСЬКИХ видів спорту

0.000 0,226 0.130 0,030 0,225 0,225 0,225

Забезпечення стабільної 
роботи Вінницької ІІІВСМ та 
гі-дгстсвка її спортмнів до 
змагань всеукраїнського та 

! міжнародного рівнів.

0.000 5,800 10,106 10,106 10,106

(Забезпечення функціонування
І Вінницького центру 
: 0Л«мгийСькОї гчдютовки 3
хокею на траві.

0000 0.600 0.447 0.447 0.447

і Вього по розділу III 0.000 15.567 0,796 0.595 0.000 23,818 0.000 0,000 0,000 23,818 0,000 0,000 0,000 23,818 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0.000 0,000 0.000

! Розділ IV. Матеріально- 
1 технічне забезпечення
Забезпечення

і загальноосвітніх навчальних 
закладів спортивним 
обладнанням та інвентарем

0.000 1.800

С тВООЄннЯ МСЦЬ для 
навмання плаванню на 
в доритих водоймищах, у тому 
-псл; на пляжах таборах та у 
санат орно-курортних 
закладах

0.000 0,075

спортивних споруд та об'єктів 
; ««з місцях з метою визначення 
; -'отреб у їх подальшому 
| облаштуванні для занять 
1 <нВаЛІДів фізичною культурою.
І ; -ортом та фізкультурно- 
сиоотивною реабілітацією та 
безперешкодному доступу до 
ВС-Х спортивних споруд для 
спортсмен« та глядачів з 
обмеженими фізичними 
можливостями

0 000 0,024

Забезпечення модернізацій та 
: зміцнення матер<ально-
! -ехніммої бази ДИТЯМО- 
юнзцьких спортивних шкіл, 
облаштування необхідним 

|Соладнанням іа  інвентарем

0 000 4.630 0.400

І Проведення роботи СПІЛЬНО 3 
; г^оадалсь<ими організаціями
ф*зкультур-о-спортивної 
спрямованості щодо 
залучення інвестицій та 
позабюджетних кошт® на 
розвиток фізичної культуриі 
спорту. ВІДПОВІДНО ДО ЧИННОГО 
законодавства

0.000 1.100

Здійснення будівництва.
модернізації реконструкції та 
капітального оемонту баз 
о--м“ -иеь*с *а паралімпійсько'

N9 ’

0 000 15.280 16 140 2.518 2,518 2,518

БуДівницвО
багатофункціональних 
спортивних майданчиків зі 
штучним покриттям та 
тоенахеоним обладнанням 
Л.ШОХІДНИХ 1 велосипедних 
доріжок у місцях проживання 
•а масового відпочинку
населення, обладнання 
пунктів прокату спортивного 
.мвемтарю

0000 3,180 0.057

Вього по розділу IV 0.000 15.280 25.825 1,581 0,000 2.518 0,000 0,000 0,000 2,518 0.000 0,000 0,000 2,518 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0.000 0.000 0.000

Розділ V. Удосконалення 
системи забезпечення 
розвитку ф ізичної культури

Забезпечен-я утримання та 
Функціонування регіональних 
центрів тз  спортивних клубів 3 
фіЗИмнО- культури і спорту 
нзалідіа "'нваспорт'. сприяння 
розширенню IX мережі

0 000 2.700 3.372 3.370 3.370

Вдосконалення та постійне 
оновлення загальнодержавної 
-Формаційної комп ютерноі 

системи 'Спортивна школа’

0 000 0.045

надавати фінансову підтримку 
обласному відділенню НОК 
України

0.000 0.606 0,585 0.585 0,585

Надання фінансово: підтримки 
обласним громадським 
організаціям фізкультурнс- 
спортивного спрямування 
ФСТ відомства федерації)

0 000 5.705 7.537 7.537 7.537

Забезпечення перепідготовки, 
пдвищення кваліфікації 
кадрів, проведення атестації 
Фахівців у сфері фізичної 
культури

0000 0.750

Ваедення посад інструкторів з 
Ф*зкуЛьтуои .з оозоахунку одна
посада на 5 тис населення

0 000 1.370 1 350

0 '»раиювзння питанмя щодо 
нпровадження соціальної 
реклами створення 
-Фиумац;й-іо-просВ'Тницьксго 
ін?ернет -порталу щодо 
пропаганди засад різних 
аспектів здорового способу 
ЖИТТЯ. Підвищення рівня 
культури харчування, 
-ебезпеки активного та 
пасивного тютюнокуріння, 
вживання алкоголю та 
наркоманії

0 000 0.065

Забезіечен-о функціонування 
Служби спортивно* медицини 
•з ■ -аось^О-ФОкуЛьТурних 

Зисерв

0 000 1.150 0.000



Вього по розділу V 0.000 10.161 2.230 1.350 0,000 11,494 0,000 0,000 0,000 11,492 0.000 0.000 0,000 11,492 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0.000 0.000 0,000 0.000
Всього  по пргорамі 0.000 77,215 74.590 9.756 0.000 74,556 0,000 0,000 0,000 74,547 0.000 0,000 0,000 74,547 0,000 0.000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000


