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Про Цільову програму розвитку 
фізичної культури і спорту В 
Запорізькій області на 2017-2021 
роки 

Відповідно до п. 16 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 
н Україні», у зв'язку із закінченням терміну дії Цільової програми розвитку 
фізичної культури і спорту в Запорізькій області на 2012-2016 роки та з метою 
об'єднання зусиль у розвитку фізичної культури і спорту області, 
удосконалення системи роботи дитячо-юнацького спорту Запорізька обласна 
рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Цільову програму розвитку фізичної культури і спорту в 
Запорізькій області на 2017-2021 роки (далі - Програма), що додається. 

2. Обласній державній адміністрації: 
1) забезпечити організацію виконання Програми та інформування про 

хід її реалізації Запорізьку обласну раду щороку до 20 січня наступного року, 
що настає за звітним періодом; 

2) під час формування проекту обласного бюджету передбачати на 
рсмлічпціц) І Ірограми відповідні кошти з обласного бюджету в межах наявних 
фішшсопих ресурсів. 

3. Рекомендувати райдержадміністраціям, виконавчим комітетам 
міських рад міст обласного значення розробити проекти програм розвитку 
фі нічної культури і спорту на 2017-2021 роки та подати їх на затвердження в 
угіїшошіепому порядку. 

4 Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
обласної ртідч з гуманітарних питань. 

. .. і , 

' / // 
Г.В. Самардак 

" ? • 
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ЦІЛМЖЛ ПРОГРАМА 
РОШИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 
н ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ МЛ 2017-2021 РОКИ 

м. Запоріжжя 
2016 рік 



ХАРАКТЕРИСТИКА 
Цільової програми розвитку 

фізичної культури і спорту в Запорізькій області 
на 2017-2021 роки 

1. Назва: Цільова програма розвитку фізичної культури і спорту в 
Запорізькій області на 2017-2021 роки. 

2. Підстава для розроблення: п.16 ч.І ст. 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про фізичну культуру і 
спорт», Указ Президента України від 09.02.2016 № 42/2016 «Про національну 
стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 «Рухова 
активність - здоровий спосіб життя - здорова нація», інших нормативних актів 
України з питань фізичної культури і спорту. 

3. Ініціатор - головний замовник Програми: Запорізька обласна державна 
адміністрація. 

4. Розробник Програми: Управління молоді, фізичної культури та спорту 
Запорізької обласної державної адміністрації. 

5. Мета: метою Програми <: створення сприятливих умов для залучення 
широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового 
способу життя та фізичної реабілітації, м а и і п м а и м і о ї реалізації здібностей 
обдарованої молоді у дитячо-юпацькому, резервному спорті, спорті вищих 
досягнень та виховання її в дусі олімпізму, формування у населення області 
сталих традицій та мотивації щодо фізичного виховання і спорту для всіх як 
важливих чинників забезпечення здорового способу життя, удосконалення 
системи роботи дитячо-юнацького спорту, підвищення якості відбору 
обдарованих осіб до системи резервного спорту, створення умов для розвитку^ 
індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки, 
сприяння поширенню клубної системи у сфері фізичної культури і спорту, 
оновлення існуючих спортивних матеріально-технічних баз закладів фізичної 
культури і спорту, забезпечення будівництва сучасних спортивних споруд, 
реконструкції та модернізації діючих, забезпечення системи відзначення та 
заохочення спортсменів, тренерів, ветеранів фізичної культури і спорту. 

6. Початок: 2017 рік, закінчення: 2021 рік. 

7. Етапи виконання: щороку з 2017 до 2021 року. 

8. Загальні обсяги фінансування, в т.ч видатки обласного бюджету: 
167013,11 тис. грн. 

9. Очікувані результати виконання: виконання програми дасть 
можливість: збільшити обсяг рухової активності учнівської та студентської 
молоді до 8-12 годин на тиждень; підвищити рівень залучення до змістовного 
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дозвілля та відпочинку населення, насамперед молоді із щорічним збільшенням 
на 2-3 відсотка рівня охоплення населення руховою активністю в обсязі до ЗО 
хвилин щодня; забезпечити успішну участь запорізьких спортсменів у 
Всеукраїнських та міжнародних змаганнях різного рівня; досягти насичення 
спортивними спорудами у кількості та якості, що надасть змогу створити 
необхідні умови для залучення різних категорій громадян області до занять 
фізичною культурою і спортом і підвищити рівень забезпеченості населення 
спортивними залами, плавальними басейнами та спортивними майданчиками; 
створити цивілізовані умови для соціальної адаптації та реабілітації інвалідів і 
осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

10. Контроль за виконанням, строки звітності: контроль за виконанням 
Програми покладається на Управління молоді, фізичної культури та спорту 
Запорізької обласної державної адміністрації, термін звітування про хід 
реалізації заходів Програми — щороку до 20 січня, що настає за звітним 
періодом. ' 

Начальник Управлінш 
фізичної культури та с 
облдержадміністрації Н.Ф. Власрва 



І. Вступ 

Цільова програма розвитку фізичної культури і спорту в Запорізькій 
області на 2017-2021 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Закону 
України «Про фізичну культуру і спорт», Указу Президента України від 
09.02.2016 № 42/2016 «Про національну стратегію з оздоровчої рухової 
активності в Україні на період до 2025 «Рухова активність - здоровий спосіб 
життя - здорова нація», інших нормативних актів України з питань фізичної 
культури і спорту. 

Розроблення Програми зумовлено необхідністю забезпечення 
подальшого розвитку фізичної культури і спорту регіону, подолання проблем, 
які визначилися в процесі розбудови фізичної культури і спорту в нових 
соціально-економічних умовах, реалізації першочергових і перспективних 
заходів, спрямованих па формування в області моделі розвитку сфери фізичної 
культури і спорту на демократичних і гуманістичних засадах. 

II. Стан та проблеми реалізації державної політики у сфері 
фізичної культури і спорту 

Спосіб життя населення України та стан сфери фізичної культури і 
спорту створюють загрозу та є суттєвим викликом для української держави на 
сучасному етапі її розвитку, що характери іу< ті.ея псиними чинниками, 
основними серед яких є: 

демографічна криза, яка зумовлюється зменшенням кількості населення в 
нашій країні з 52,2 мільйона у 1992 році до 42,9 мільйона у 2015 році; 

не сформовано сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і 
масового спорту як важливого чинника фізичного та соціального благополуччя, 
поліпшення стану здоров'я, ведення здорового способу життя і подовженім 
його тривалості; 

погіршення стану здоров'я населення з різко прогресуючими хронічними 
захворюваннями серця, гіпертонією, неврозом, артритом, ожирінням тощо, що 
призводить до зменшення кількості осіб, які можуть бути залучені до спорту 
вищих досягнень, зокрема спроможних тренуватися, витримуючи значні 
фізичні навантаження, та досягати високих спортивних результатів; 

порівняно з 2007 роком у 2016 кількість осіб, що віднесені за станом 
здоров'я до спеціальної медичної групи, збільшилася майже на 40 відсотків; 

неналагодженість скоординованої роботи між суб'єктами фізичної 
культури і спорту на етапах спортивного удосконалення спортсменів; 

посилення впливу на спортивні результати інноваційних технологій; 
невідповідність вимогам сучасності та значне відставання від світових 

стандартів ресурсного забезпечення сфери фізичної культури і спорту, а саме 
організаційного, кадрового, науково-методичного, медико-біологічного, 
фінансового, матеріально-технічного, інформаційного; 
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загострення проблем, пов'язаних із застосуванням спортсменами 
заборонених допінгових препаратів під час спортивних заходів, та відповідно 
посилення впливу Всесвітньої антидопінгової агенції. 

Існуюча система спорту в області також має складні проблеми. 
Найістотніша з поміж них - це низька ефективність діючого механізму 
масового залучення дітей до початкових занять спортом, відбору найбільш 
обдарованих молодих спортсменів та удосконалення їх майстерності на етапах 
багаторічної спортивної підготовки. Не набуло соціально важливого значення 
розв'язання проблем, пов'язаних з нагальною необхідністю створення 
розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд для потреб фізичної 
культури та спорту вищих досягнень. 

Напруженою є ситуація у кадровому забезпеченні сфери фізичної 
культури і спорту. Значного оновлення потребує післядипломна освіта фахівців 
галузі. Низьким є рівень престижності професій спортивного тренера та 
інструктора з фізичної культури. • 

Повільно впроваджуються у практику роботи передові технології, 
досягнення спортивної науки та спортивної медицини. Потребує 
удосконалення система пропаганди фізичної культури і спорту серед широких 
верств населення через засоби масової інформації. 

» 

III. Мета та основні завдання Програми 

Мета Програми полягає у створенні умов для: 
залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації 

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

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

Для досягнення мети Програми необхідно вирішити такі основні 
завдання: 

забезпечити об'єднання зусиль у розвитку фізичної культури і спорту 
області органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, всіх суб'єктів 
сфери фізичної культури та спорту, зацікавлених громадських і приватних 
організацій, широкий верств населення; 

сформувати у населення області сталі традиції та мотивації щодо 
фізичного виховання і спорту для всіх як важливих чинників забезпечення 
здорового способу життя; 

удосконалити форми залучення різних груп населення до регулярних 
занять фізичною культурою і спортом за місцем їх проживання, навчання, 
роботи та у місцях масового відпочинку; 

підтримувати та удосконалювати діяльність КЗ «Запорізька обласна 
школа вищої спортивної майстерності» Запорізької облради, КЗ «Запорізька 
спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю» Запорізької облради, КЗ 
«Обласний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" Запорізької 
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облради, Запорізького регіонального центру з фізичної культури і спорту 
інвалідів "Інваспорт", КУ «Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» 
Запорізької облради; 

удосконалити систему роботи дитячо-юнацького спорту; 
підвищити якість відбору обдарованих осіб до системи резервного 

спорту, створювати умови для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів 
на етапах багаторічної підготовки; 

сприяти поширенню клубної системи у сфері фізичної культури і спорту; 
удосконалити управління сферою фізичної культури і спорту шляхом 

створення умов для зростання ролі громадських і приватних організацій 
фізкультурно-спортивної спрямованості; 

удосконалити економічні засади сфери фізичної культури і спорту, 
запровадити ефективні моделі кадрового, фінансового, наукового, медичного та 
інформаційного забезпечення; 

поступово оновлювати існуючу спортивну матеріально-технічну базу 
закладів фізичної культури і спорту, належне їх обладнання та використання; 

забезпечити будівництво сучасних спортивних споруд, реконструкцію та 
модернізацію діючих; 

забезпечити систему відзначення та заохочення спортсменів, тренерів, 
ветеранів фізичної культури і спорту. 

IV. Обгрунтування шляхів і засобів виконання Програми 

Протягом 2017-2021 років для розв'язання проблем передбачається 
здійснити комплекс заходів, спрямованих на створення умов: 

для розвитку фізичного виховання і спорту в усіх типах навчальних 
закладів, за місцем роботи, проживання та місцях масового відпочинку 
населення; 

з підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорку 
вищих досягнень, спорту інвалідів та ветеранів; 

для забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту, 
видів спорту інвалідів та видів спорту, не включених до програм 
Паралімпійеі.кнх і Дсфлімпійських ігор, у яких беруть участь інваліди; 

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

Розв'язання проблем здійснюватиметься, зокрема, шляхом: 
удосконалення норма тивпо-правової бази галузі фізичної культури і 

спорту; 
збільшеним н навчальних закладах усіх типів обсягів рухової активності 

на тиждень та виховання здорової дитини із широким залученням батьків до 
такого процесу; 
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створення умов для розвитку регулярної рухової активності різних верств 
населення для зміцнення здоров'я -з урахуванням інтересів, побажань, 
здібностей та індивідуальних особливостей кожного; 

підтримання діяльності центрів фізичного здоров'я населення "Спорт 
для всіх", регіональних центрів з фізичної культури і спорту інвалідів 
"Інваспорт" та центрів олімпійської підготовки, у тому числі державних; 

удосконалення процесу відбору обдарованих дітей, які мають високий 
рівень підготовленості та здатні під час навчально-тренувальних занять 
витримувати значні фізичні навантаження, для подальшого залучення їх до 
системи резервного спорту; 

підтримання закладів фізичної культури і спорту, зокрема дитячо-
юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих навчальних закладів спортивного 
профілю, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів студентського спорту 
вищих навчальних закладів та залучення до навчально-тренувального процесу 
провідних тренерів; • 

підтримання та розвитку олімпійського, паралімпійського та 
дефлімпійського руху; 

взаємодії з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної 
спрямованості та іншими суб'єктами сфери фізичної культури і спорту; 

врегулювання системи розвитку матеріально-технічної бази спорту та 
вжиття дієвих заходів до залучення інвестицій на зазначену мету; * 

поступового оновлення спортивної матеріально-технічної бази закладів 
фізичної культури і спорту, зокрема дитячо-юнацьких спортивних шкіл і 
загальноосвітніх навчальних закладів; 

будівництва спортивних споруд або реконструкції та модернізації 
діючих; 

облаштування пішохідних та велосипедних доріжок, рекреаційних зон, 
парків відпочинку, спортивних споруд та інших місць для активного дозвілля 
населення; 

впровадження в межах державного замовлення дієвої системи підготовки 
та підвищення кваліфікації фахівців в освітній галузі "Фізичне виховання, 
спорт і здоров'я людини", удосконалення процедури атестації тренерів та інших 
фахівців у сфері фізичної культури і спорту; 

популяризації здорового способу життя та подолання стану суспільної 
байдужості до здоров'я нації, у тому числі за рахунок широкого впровадження 
соціальної реклами різних аспектів здорового способу життя в усіх засобах 
масової інформації та заборони усіх прямих та прихованих видів реклами 
алкоголю, тютюну тощо; 

удосконалення системи відзначення та заохочення спортсменів, тренерів, 
ветеранів фізичної культури. 
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V. Строки виконання Програми 

Протягом 2017-2021 років. 

VI. Фінансове забезпечення виконання Програми 

Програма виконується за рахунок коштів місцевих бюджетів і 
позабюджетних джерел, включаючи власні ресурси організацій фізкультурно-
спортивної спрямованості, вітчизняних та іноземних інвесторів. 

Фінансування визначених у Програмі заходів здійснюється за рахунок 
власних ресурсів обласного бюджету та визначатиметься щороку з 
урахуванням його можливостей, а також інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством України. 

VII. Очікувані результати виконання Програми 

Виконання Програми дасть можливість: 
збільшити обсяг рухової активності учнівської та студентської молоді до 

8-12 годин на тиждень; 
підвищити рівень залучення до змістовного дозвілля та відпочинку 

населення, насамперед молоді із щорічним збільшенням на 2-3 відсотки рівня 
охоплення населення руховою активністю в обсязі до 30 хвилин щодня; 

забезпечити успішну участь запорізьких спортсменів у Всеукраїнських та 
міжнародних змаганнях різного рівня; 

досягти насичення спортивними спорудами у кількості та якості, що 
дасть змогу створити необхідні умови для залучення різних категорій громадян 
області до занять фізичною культурою і спортом і підвищити рівень 
забезпеченості населення спортивними залами, плавальними басейнами ти 
спортивними майданчиками; 

створити цивілізовані умови для соціальної адаптації та реабілітації 
інвалідів і осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

УПІ. Управління виконанням Програми 
та контроль за її виконанням 

Кон троль за виконанням Програми покладається на Управління молоді, 
фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації. 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, інші органи 
виконавчої влади - відповідальні виконавці Програми, районні державні 
адміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, обласні ради 
фізкультурно спортивних товариств щороку до 31 грудня подають Управлінню 
молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації необхідні матеріали 
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Додаток 
до Цільової програми 

ПЕРЕЛІК 
заходів і завдань до Цільової програми розвитку фізичної культури і спорту 

в Запорізькій області на 2017-2021 роки 

Термін Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. 
Найменування Виконавці викона Загаль За роками виконання 

№ 
з/ 
п 

заходів ння ний 
обсяг 

2017 
рік 

2018 
рік 

2019 
рік 

2020 
рік ' 

2021 
рік 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
І. Фізична культура 

1. Створення умов для 
розвитку фізичної 
культури у сфері осві-
ти, за місцем роботи, 
проживання та 
відпочинку громадян 

1) Проведення масових 
фізкультурно-спор-
тивних заходів та 
змагань серед 
учнівської та 
студентської молоді 

Управління моло-
ді, фізичної куль-
тури та спорту 
облдержадміністра 
ції, Департамент 
освіти і науки 
облдержадміністра 
ції, обласне 
відділення Хфілія) 

2017-
2021 
роки 

Усього 
у т.ч. 

45,00 50,40 63,22 56,45 70,81 285,88 



2 Продовження додатка 
4 5 6 7 8 9 10 11 

* 

Комітету з фізич-
ного виховання та 
спорту МОН Укра-
їни, КЗ «Обласний 
центр фізичного 
здоров'я населен-
ня "Спорт для 
всіх" Запорізької 
облради, КУ «Цен-
тралізована бух-
галтерія закладів 
та установ молоді, 
фізичної культури 
та спорту» Запо-
різької облради 

обласний 
бюджет 

45,00 50,40 63,22 56,45 70,81 285,88 

2) Забезпечення фінан-
сування обласних 
міжгалузевих спарта-
кіад серед обласних 
організацій про-
фесійних спілок 
України 

Управління моло-
ді, фізичної куль-
тури та спорту 
облдержадміністра 
ції, КЗ «Обласний 
центр фізичного 
здоров'я населен-
ня "Спорт для 
всіх" Запорізької 
облради 

2017-
2021 
роки 

Усього 
у т.ч. 

25,00 28,00 53,00 

3 Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

обл ІСНИЙ 
бю іжет 

25,00 28,00 53,00 

3) Забезпечення фінан-
сування проведення 
обласних спартакіад 
серед державних 
службовців, посадо-
вих осіб органів 
місцевого самовря-
дування та депутатів 
рад усіх рівнів. Забез-
печення фінансуван-
ня участі збірних ко-
манд області у Все-
українських фіналах 

Управління моло-
ді, фізичної куль-
тури та спорту 
облдержадміністра 
ції, КУ 
«Централізована 
бухгалтерія 
закладів та 
установ молоді, 
фізичної культури 
та спорту» 
Запорізької 
облради 

2017-
2021 
роки 

Ус зого 
у г.ч. 

394,23 441,54 494,52 553,86 620,32 2504,47 

обласний 
бю [ЖЄТ 

394,23 441,54 494,52 553,86 620,32 2504,47 

4) Організація та 
проведення фізкуль-
турно-оздоровчих та 
спортивних заходів 
для різних верств 
населення центрами 
фізичного здоров'я 
населення "Спорт для 
всіх" 

Управління моло-
ді, фізичної куль-
тури та спорту 
облдержадміністра 
ції, КЗ «Обласний 
центр фізичного 
здоров'я населе-
ння "Спорт для 
всіх" Запорізької 
облради 

2017-
2021 
роки 

Ус ього 
у г.ч. 

200,01 224,00 250,88 280,99 314,71 1270,59 

і обласний 200,01 224,00 250,88 280,99 314,71 1270,59 



4 Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

бюджет 
5) Проведення спарта-

кіади серед територі-
альних адміністра-
тивних одиниць об-
ласті з залученням 
спортсменів різних , 
вікових груп 

Управління моло-
ді, фізичної куль-
тури та спорту 
облдержадміністра 
ції, КЗ «Облас-
ний центр фізич-
ного здоров'я на-
селення "Спорт 
для всіх" Запорізь-
кої облради, об-
ласні фізкультур-
но-спортивні това-
риства, КУ 
«Централізована 
бухгалтерія 
закладів та 
установ молоді, 
фізичної культури 
та спорту» 
Запорізької 
облради 

2017-
2021 
роки 

Усього 
у т.ч. 

120,00 134,40 150,53 168,59 188,82 762,34 

обласний 
бюджет 

120,00 134,40 150,53 168,59 188,82 762,34 

6) Проведення облас-
ного етапу Всеукра-
їнського огляду 
конкурсу "Краще 

Управління моло-
ді, фізичної куль-
тури та спорту 
облдержадміністра 

2017-
2021 
роки 

Усього 
у т.ч. -

20,78 24,95 29,93 35,90 43,07 154,63 

5 Продовження додатка 
| 1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 10 П 1 

спортивне село" та 
участь збірної 
команди області у 
фіналі 

ції, обласна орга-
нізація Всеукра-
їнського фізкуль-
турно-спортивно-
го товариства 
"Колос" АПК 
України 

обласний 
бюджет 

20,78 24,95 29,93 35,90 . 43,07 154,63 

7) Проведення обласних 
змагань серед голів 
сільських та 
селищних рад та 
участь збірної 
команди області у 
Всеукраїнських 
змаганнях 

Управління моло-
ді, фізичної куль-
тури та спорту 
облдержадміністра 
ції, обласна органі-
зація Всеукраїн-
ського фізкультур-
но-спортивного 
товариства "Ко-
лос" АПК України 

2017-
2021 
роки 

Усього 
у т.ч. 

16,26 18,21 20,39 22,84 25,58 103,28 

обласний 
бюджет 

16,26 18,21 20,39 22,84 25,58 103,28 

8) Впровадження соці-
альної реклами щодо 
пропаганди здорового 
способу життя. 
Видання пропаган-
дистської літератури 
з даної тематики. 

Управління 
молоді, фізичної 
культури та спорту 
облдержадміністра 
ції, КЗ «Обласний 
центр фізичного 
здоров'я навелен-

2017-
2021 
роки 

Усього 
у т.ч. 

248,00 277,76 311,09 348,42 390,23 1575,50 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 П 1 

Висвітлення пози-
тивного впливу на 
здоров'я людини 
оптимальної рухової 
активності у засобах 
масової інформації, 
зокрема на теле-« і 
радіопрограмах 

ня "Спорт для 
всіх" Запорізької 
облради, КУ 
«Централізована 
бухгалтерія 
закладів та 
установ молоді, 
фізичної культури 
та спорту» Запо-
різької облради 

обласний 
бюджет 

248,00 277,76 311,09 348,42 390,23 1575,50 

9) Забезпечення відряд-
жень фахівців галузі 
фізичної культури та 
спорту з метою участі 
у виїзних семінарах, 
нарадах, колегіях, 
інших методичних 
заходах 

Управління моло-
ді, фізичної куль-
тури та спорту 
облдержадміністра 
ції, КУ 
«Централізована 
бухгалтерія 
закладів та 
установ молоді, 
фізичної культури 
та спорту» 
Запорізької 
облради 

2017-
2021 
роки 

Усього 
у т.ч. 

82,18 92,04 103,08 115,45 129,30 522,05 

обласний 
бюджет 

82,18 92,04 103,08 115,45 129,30 522,05 

10 Забезпечення органі- Управління моло- 2017- Усього 63,80 71,46 80,03 89,63 100,39 405,31 

7 Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

зації та проведення 
урочистих та спор-
тивно - масових захо-
дів до Дня фізичної 
культури і спорту в 
Україні 

ді, фізичної куль-
тури та спорту 
облдержадміністра 
ції, КУ «Центра-
лізована бухгал-
терія закладів та 
установ молоді, 
фізичної культури 
та спорту» Запо-
різької облради 

2021 
роки 

у т.ч. 

обласний 
бюджет 

63,80 71,46 80,03 89,63 100,39 405,31 

2 Фізкультурно-оздо-
ровча діяльність, фіз-
культурно-спортивна 
реабілітація інвалідів 
та ветеранів фізичної 
культури і спорту 

1) Забезпечення прове-
дення таборів фіз-
культурно-спортивної 
реабілітації, реабілі-
таційно-спортивних 
зборів спортсменів -
інвалідів на базі 
комплексу відпочин-
ку «Теплі води» 

Управління моло-
ді, фізичної куль-
тури та спорту 
облдержадміністра 
ції, Запорізький 
регіональний 
центр з фізичної 
культури та спорту 
інвалідів 
"Інваспорт* 

2017-
2021 
роки 

Усього 
у т.ч. 

239,80 268,58 380,00 336,90 377,33 1602,91 
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10 11 

обласний 
бюджет 

239,80 268,58 380,00 336,90 377,33 1602,91 

2) Організація та 
проведення фізкуль-
турно-спортивної 
реабілітації засобами 
гідрокінезотерапії 

Управління моло-
ді, фізичної куль-
тури та спорту 
облдержадміністра 
ції, Запорізький 
регіональний 
центр з фізичної 
культури та спорту 
інвалідів 
"Інваспорт" 

2017-
2021 
роки 

Усього 
у т.ч. 

1036,80 1161,22 1300,57 1456,64 1631,44 6586,67 

обласний 
бюджет 

1036,80 1161,22 1300,57 1456,64 1631,44 .6586,67 

3) Організація та про-
ведення офіційних 
фізкультурно-оздо-
ровчих та спортивних 
заходів зі спорту 
ветеранів. Забезпе-
чення участі вете-
ранів спорту у Все-
українських та міжна-
родних змаганнях 

Управління моло-
ді, фізичної куль-
тури та спорту 
облдержадміністра 
ції, КУ «Центра-
лізована бухгал-
терія закладів та 
установ молоді, 
фізичної культури 
та спорту» Запо-
різької облради 

2017-
2021 
роки 

Усього 
у т.ч. 

195,60 219,07 245,36 247,80 277,54 1185,37 

обласнцй 
бюджет 

195,60 213,07 245,36 247,80 277,54 1185,37 

4) Проведення свят- Управління моло- 2017- Усього 40,00 44,80 50,18 52,95 56,20 244,13 

Продовження додатка 
4 5 6 7 8 9 10 11 

кових та урочистих 
заходів серед 
ветеранів спорту та 
спортсменів-інвалідів 

ді, фізичної куль-
тури та спорту 
облдержадміністра 
ції, КУ «Центра-
лізована бухгал-
терія закладів та 
установ молоді, 
фізичної культури 
та спорту» Запо-
різької облради, 
Запорізький регіо-
нальний центр 3 
фізичної культури 
та спорту інвалідів 
"Інваспорт" 

2021 
роки 

у т.ч. 

-

обласний 
бюджет 

40,00 44,80 50,18 52,95 56,20 244,13 

II. Розвиток закладів фізичної культури і спорту 

1. Забезпечення функціо 
нування та удоскона-
лення мережі закладів 
фізичної культури і 
спорту 

О Проведення навчаль- Управління ч 2017- Усього 1380,00 1545,60 1731,07 1938,80 2171,46 8766,93 



10 Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

но-тренувальних збо-
рів для учнів облас-
них дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл 

молоді, фізичної 
культури та спорту 
облдержадміністра 
ції, ДЮСШ 

2021 
роки 

у т.ч. 

обласний 
бюджет 

1380,00 1545,60 1731,07 1938,80 2171,46 8766,93 

2) Утримання т$і 
навчально-тренуваль-
на робота дитячо-
юнацьких шкіл, які 
підпорядковані гро-
мадським організа-
ціям фізкультурно-
спортивної спря-
мованості 

Управління 
молоді, фізичної 
культури та спорту 
облдержадміністра 
ції, ДЮСШ 

2017-
2021 
роки 

Усього 
у т.ч. 

16451,93 18426,1 
6 

20637,3 
0 

23113,7 
8 

25887,43 104516,6С 

обласний 
бюджет 

16451,93 18426,1 
6 

20637,3 
0 

23113,7 
8 

25887,43 104516,6С 

3) Підтримка спортив-
них споруд обласних 
фізкультурно-спор-
тивних товариств та 
забезпечення 
діяльності ФСТ 

Управління моло-
ді, фізичної куль-
тури та спорту 
облдержадміністра 
ції, обласні фіз-
культурно-спор-
тивні товариства 

2017-
2021 
роки 

Усього 
у т.ч. 

1895,17 2122,59 2377,30 2662,57 2982,08 12039,71 

обласний 
бюджет 

1895,17 2122,59 2377,30 2662,57 2982,08 12039,71 

1 2 3 4 5 6 7 8 
і ірод 
9 

овження д 
10 

здатка 
11 

III. Спорт 

1, Забезпечення відбору 
осіб, які мають висо-
кий рівень підготов-
леності та здатні під 
час проведення спор-
тивних заходів ви-
тримувати значні фі-
зичні та психологічні 
ні вантаження, для 
подальшого залучен-
ня їх до резервного 
сгіорту 

-

1) Проведення та 
забезпечення участі у 
змаганнях різного 
рі зня всіх вікових 
груп вихованців 
обласних ДЮСШ 

Управління моло-
ді, фізичної куль-
тури та спорту 
облдержадміністра 
ції, ДЮСШ 

2017-
2021 
роки 

Усього 
у т.ч. 

977,32 1094,60 1225,95 1373,07 1537,84 6208,78 

обласний 
бюджет 

977,32 1094,60 1225,95 1373,07 1537,84 6208,78 

2) Забезпечення під-
готовки та участі 
спортсменів області 
рі вних вікових груп у 

Управління моло-
ді, фізичної куль-
тури та спорту 
облдержадміністра 

2017-
2021 
роки 

Усього 
у т.ч. 

7711,55 8637,14 9673,59 10834,42 12134,56 48991,26 



12 Продовження додатка 
4 5 6 7 8 9 10 11 

спортивних заходах 
всеукраїнського та 
міжнародного рівня з 
олімпійських, не 
олімпійських видів 
спорту та видів 
спорту інвалідів , 

ції, КЗ «Запорізька 
обласна ШВСМ» 
Запорізької обл-
ради, Запорізький 
регіональний 
центр з фізичної 
культури та спорту 
інвалідів 
«Інваспорт», КУ 
«Централізована 
бухгалтерія 
закладів та 
установ молоді, 
фізичної культури 
та спорту» 
Запорізької 
облради 

обласний 
бюджет 

7711,55 8637,14 9673,59 10834,42 12134,56 48991,26 

3) Проведення на 
території області 
Всеукраїнських та 
міжнародних 
спортивних змагань з 
визнаних в Україні 
олімпійських та 
неолімпійських видів 
спорту 

Управління 
молоді, фізичної 
культури та спорту 
облдержадміністра 
ції, КЗ «Запорізька 
обласна ШВСМ» 
Запорізької 
облради, КУ 
«Централізована 

2017-
2021 
роки 

Усього 
у т.ч. 

325,58 364,64 408,40 457,40 512,30 2068,32 

13 Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

бухгалтерія 
закладів та 
установ молоді, 
фізичної культури 
та спорту» 
Запорізької 
облради 

обласний 
бюджет 

325,58 364,64 408,40 457,40 512,30 2068,32 

4) Створення та 
забезпечення 
функціонування 
штатних спортивних 
команд області 
резервного спорту 

Управління 
молоді, фізичної 
культури та спорту 
облдержадміністра 
ції, КЗ «Запорізька 
обласна ШВСМ» 
Запорізької 
облради 

2017-
2021 
роки 

Усього 
у т.ч. 

2000,00 2240,00 2508,80 2809,86 3147,04 12705,70 

обласний 
бюджет 

2000,00 2240,00 2508,80 2809,86 3147,04 12705,70 

5) Забезпечення системи 
перепідготовки, 
підвищення 
кваліфікації кадрів у 
сфері фізичної 
культури і спорту 

Управління 
молоді, фізичної 
культури та спорту 
облдержадміністра 
ції, КУ «Центра-
лізована бухгал-
терія закладів та 
установ ч молоді, 

2017-
2021 
роки 

Усього 
у т.ч. 

79,43 88,96 99,63 111,58 124,97 139,97 



14 Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

фізичної культури 
та спорту» Запо-
різької облради 

обласний 
бюджет 

79,43 88,96 99,63 111,58 124,97 139,97 

6) Забезпечення 
організації *га 
проведення 
обласного конкурсу 
«Кращий тренер з 
виду спорту» 3 
виплатою 
одноразової грошової 
винагороди (за умови 
підготовки 
відповідного 
порядку) 

Управління 
молоді, фізичної 
культури та спорту 
облдержадміністра 
ції, КУ 
«Централізована 
бухгалтерія 
закладів та 
установ молоді, 
фізичної культури 
та спорту» 
Запорізької 
облради 

2017-
2021 
роки 

Усього 
у т.ч. 

80,00 89,60 100,35 112,39 125,88 508,22 

обласний 
бюджет 

80,00 89,60 100,35 112,39 125,88 508,22 

2 Підтримка та 
розвиток 
олімпійського, 
неолімпійського, 
паралімпійського та 
дефлімпійського руху 

_ 

15 Продовження додатка 
1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 10 11 

1) Встановлення та 
виплата одноразових 
грошових премій 
спортсменам області 
- чемпіонам і 
призерам чемпіонатів 
світу та Європи з 
олімпійських, не 
олімпійських та видів 
спорту інвалідів (за 
умови підготовки 
відповідного 
порядку) 

Управління 
молоді, фізичної 
культури та спорту 
облдержадміністра 
ції, КУ 
«Централізована 
бухгалтерія 
закладів та 
установ молоді, 
фізичної культури 
та спорту» 
Запорізької 
облради 

2017-
2021 
роки 

Усього 
у т.ч. 

200,00 224,00 250,88 280,99 314,71 1270,58 

обласний 
бюджет 

200,00 224,00 250,88 280,99 314,71 1270,58 

2) Виплата одноразової 
грошової премії 
спортсменам області 
згідно рейтингу їх 
виступів на 
Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх (за умови 
підготовки 
відповідного 
порядку) 

Управління 
молоді, фізичної 
культури та спорту 
облдержадміністра 
ції, КУ 
«Централізована 
бухгалтерія 
закладів та 
установ молоді, 
фізичної культури 
та спорту» 
Запорізької ч 

2020 
рік 

Усього 
у т.ч. 

4000,00 4000,00 
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1 2 3 | 4 | 5 6 7 8 9 10 11 

облради 

обласний 
бюджет 

4000,00 4000,00 

3) Виплата одноразової 
грошової премії 
спортсменам області 
згідно рейтингу їх 
виступів на 
Дефлімпійських іграх 
(за умови підготовки 
відповідного 
порядку) 

Управління 
молоді, фізичної 
культури та спорту 
облдержадміністра 
ції, КУ 
«Централізована 
бухгалтерія 
закладів та 
установ молоді, 
фізичної культури 
та спорту» 
Запорізької 
облради 

2017-
2021 
роки 

Усього 
у т.ч. 

1000,00 1500,00 2500,00 

обласний 
бюджет 

1000,00 1500,00 2500,00 

4) Забезпечення та 
виплата стипендій 
спортсменам і 
тренерам за 
результатами 
рейтингу виступів на 
змаганнях з 

Управління 
молоді, фізичної 
культури та спорту 
облдержадміністра 
ції, КУ 
«Централізована 
бухгалтерія 

2017-
2021 
роки 

Усього 
у т.ч. 

855,00 957,60 1072,51 1201,22 1345,37 5431,70 

17 Продовження додатка 
10 11 

5) 

6) 

олшпшських, не 
олімпійських та видів 
спорту інвалідів (за 
умови підготовки 
відповідного 
порядку) 

Забезпечення 
розв'язання житлово-
побутових проблем 
спортсменів-
кандидатів на участь 
в Олімпійських та 
Паралімпійських 
іграх (за умови 
підготовки 
відповідного 
порядку) 

Надання обласному 
відділенню 
Національного 
олімпійського 

закладів та 
установ молоді, 
фізичної культури 
та спорту» 
Запорізької 
облради 

Управління 
молоді, фізичної 
культури та спорту 
облдержадміністра 
ції, КУ 
«Централізована 
бухгалтерія 
закладів та 
установ молоді, 
фізичної культури 
та спорту» 
Запорізької 
облради 

Управління 
молоді, фізичної 
культури та спорту 
облдержадміністра 

2017-
2021 
роки 

2017-
2021 
роки 

обласний 
бюджет 
Усього 
у т.ч. 

обласний 
бюджет 

Усього 
у т.ч. 

855,00 

2280,00 

2280,00 

149,10 

957,60 

2553,60 

2553,60 

166,99 

1072,51 

2860,03 

2860,03 

184,03 

1201,22 

3203,23 

3203,23 

209,47 

1345,37 

3587,64 

3587,64 

234,61 

5431,70 

14484,5С 

14484,50 

944,20 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

комітету України 
фінансової підтримки 
для популяризації та 
розвитку 
олімпійського руху 

ції, Запорізьке 
обласне відділення 
Національного 
олімпійського 
комітету України 

обласний 
бюджет 

149,10 166,99 184,03 209,47 234,61 944,20 

7) Забезпечення « 
фінансової підтримки 
команд з ігрових 
видів спорту 

Управління 
молоді, фізичної 
культури та спорту 
облдержадміністра 
ції, КУ «Центра-
лізована бухгалте-
рія закладів та 
установ молоді, 
фізичної культури 
та спорту» Запо-
різької облради 

2017-
2021 
роки 

Усього 
у т.ч. 

3000,00 3360,00 3763,20 4214,78 4720,55 19058,53 

обласний 
бюджет 

3000,00 3360,00 3763,20 4214,78 4720,55 19058,53 

3, Медичне 
забезпечення, 
антидопінгова 
діяльність у сфері 
фізичної культури і 
спорту ^ « 

19 Продовження додатка 
10 11 

1) Забезпечення випуску 
методичних та 
наукових видань, 
відеопродукції з видів 
спорту, щодо 
профілактики 
застосування допінгу 
в спорті 

Управління 
молоді, фізичної 
культури та спорту 
облдержадміністра 
ції, КУ «Обласний 
лікарсько-фіз-
культурний дис-
пансер» Запорізь-
кої облради, КЗ 
«Запорізька облас-
на ШВСМ» Запо-
різької облради, 
КУ «Централізо-
вана бухгалтерія 
закладів та уста-
нов молоді, фізич-
ної культури та 
спорту» Запорізь-
кої облради 

2017-
2021 
роки 

Усього 
у т.ч. 

обласний 
бюджет 

37,50 

37,50 

41,44 

41,44 

46,41 

46,41 

Начальник Управління 
молоді, фізичної культури та 
облдержадміністрації 

// О / Упоавління із \ 

і ' ' 7 / ^""ачимих питань та 
< : ІЬ.ІО.ТвХНІЧ-ІІ)гО оезпечення спорту ,сот і р а д и 

\ \ ... \ ""конавчого 

51,98 

51,98 

58,22 

58,22 

235,55 

235,55 

Н.Ф.Власова 



Додаток 
до Цільової програми 

Орієнтовані обсяги та джерела фінансування 
Цільової програми розвитку фізичної культури і спорту в Запорізькій області на 2017-2021 роки 

Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування 
всього (тис. 

грн.) 

За роками виконання Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування 
всього (тис. 

грн.) 
2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 

1 2 3 4 5 6 7 
Обласний 
бюджет 261490,98 41125,04 44966,35 50419,23 60369,96 64610,40 
Місцеві 

бюджети 
0 0 0 0 0 0 

Інші джерела 0 0 0 0 0 0 . 

Усього 261490,98 41125,04., ' 44966,35 50419,23 60369,96 64610,40 

Н.Ф. Власова 

5у О 4 — О А /Уг О 
V ' / -Л 

/ / с і / 
Начальник управління молоді, фізичної культури 

У С -та спорту облдержадміністрації 
зі 

і / і 


