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План 

основних напрямків роботи 

комітету по фізичній культурі і спорту міської ради 

на 2023 рік 

І. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ 
І СПОРТУ 

У 2023 році діяльність комітету по фізичній культурі і спорту, підвідомчих 
закладів буде спрямована на забезпечення практичної роботи по виконанню Закону 
України «Про фізичну культуру і спорт», Програми розвитку фізичної культури і 
спорту у Вінницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки, інших 
відповідних документів; надання практичної допомоги фізкультурним організаціям з 
питань фізичної культури і спорту; узагальнення і розповсюдження досвіду, 
покращення агітації та популяризації фізичної культури і спорту, якості підготовки 
допризовної молоді, ефективного використання спортивних споруд, вдосконалення 
діяльності міських ДЮСШ. 

З метою підготовки спортсменів, які виступають за Вінницьку міську  
територіальну громаду, до участі в обласних, Всеукраїнських та міжнародних 
змаганнях, комітет буде створювати умови для підвищення їх спортивної 
майстерності. 

Також комітет буде створювати умови для підвищення кваліфікації тренерів,  
ефективної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, буде удосконалювати систему 
організації та проведення фізкультурно-оздоровчих, спортивно-масових заходів і 
навчально-тренувальних зборів. 

Основний акцент буде зроблено на покращення стану муніципальних 
спортивних споруд шляхом проведення та сприяння у проведенні забудови нових 
об’єктів спортивної інфраструктури та реконструкції, поточних та капітальних 
ремонтів існуючих спортивних баз, зміцнення матеріально-технічної бази. 

 



ІІ. ОСНОВНІ ПИТАННЯ  РОБОТИ КОМІТЕТУ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І 

СПОРТУ В 2023 РОЦІ: 

1. Оновлення  матеріально-технічної бази, забезпечення міських ДЮСШ 

спортивним інвентарем та обладнанням. 

2. Здійснення реконструкцій та ремонтів приміщень спортивних закладів, 

установ, організацій, споруд, в т.ч.: 

2.1. Реконструкція приміщення МК ДЮСШ «Вінниця» по вул.Келецька 

94а 

2.2. Капітальний ремонт покрівлі спортивного залу МСДЮСШОР з 

баскетболу по вул.Пирогова,4 

2.3. Капітальний ремонт даху будівлі МДЮСШ №5 по вул.Хлібна,1 

3. Співпраця з департаментами міської ради щодо облаштування спортивних 

майданчиків, обладнання існуючих майданчиків насамперед в частині 

визначення місць облаштування майданчиків та вимог до спортобладнання 

майданчиків. 

4. Проведення заходів з оздоровлення вихованців МДЮСШ. 

5. Забезпечення висвітлення інформації про спортивне життя Вінницької ТГ 

в засобах масової інформації, в т.ч. продовження співпраці із місцевими 

ЗМІ. 

6. Виготовлення та розміщення соціальної реклами в рамках програми 

використання соціальної реклами для інформування громадськості та 

профілактики негативних явищ у суспільстві. 

7. Призначення стипендій вінницьким спортсменам та їх тренерам за високі 

спортивні досягнення. 

8. Відзначення кращих спортсменів Вінницької міської територіальної 

громади за підсумками їх виступу на змаганнях Всеукраїнського та 

міжнародного рівнів. 

9. Забезпечення формування статистичного звіту по фізичній культурі і 

спорту за 2023 рік. 

10. Підготовка плану роботи комітету на 2024 рік. 



11. Забезпечення виконання плану – календаря фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів комітету по фізичній культурі і спорту на 2024 рік в 

кількості 820 заходів, в тому числі: 

- загальноміські фізкультурно-спортивні заходи з популяризації 

фізичної культури і спорту: 

- заходи з розвитку напрямків спорту: 
1. чемпіонати міста; 
2. Кубки міста; 
3. відкриті турніри, товариські зустрічі, тощо. 

- спорт для осіб з інвалідністю: 
1. забезпечення підготовки та участі спортсменів з інвалідністю у 

змаганнях різних рівнів; 
2. забезпечення реалізації проєктів «Спорт розвиває людину – ми 

віримо в спорт!», «Здоровий духом», проведення змагань серед 
спортсменів з інвалідністю; 

3. залучення спортсменів з інвалідністю до участі у загальноміських 
спортивно-масових заходах та акціях; 

4. адаптація спортивної інфраструктури до потреб людей з 
інвалідністю. 

№ 
пп 

Назва заходу Дата, місяць,  
на який 

пропонується 
провести захід 

 Загальноміські фізкультурно-спортивні заходи:  
1 заходи до Водохреща  19 січня 
2 заходи до Всесвітнього Дня здоров’я квітень 
3 загальноміський забіг - напівмарафон травень 
4 заходи до Дня Європи травень 
5 заходи до Дня захисту дітей червень 
6 заходи до Дня Конституції України червень 
7 заходи до свята Купала липень 
8 заходи до Дня Незалежності України серпень 
9 заходи до Дня фізичної культури і спорту вересень 

10 заходи до Дня міста вересень 
11 Заходи до Дня українського козацтва жовтень 
12 акція «Шлях до милосердя» до Дня інвалідів грудень 
13 комплекс заходів та благодійні акції до Дня святого Миколая грудень 

 
14 відзначення кращих спортсменів та тренерів за підсумками 2023 року грудень 
15 відзначення переможців та призерів Всеукраїнських та міжнародних 

змагань 
протягом року 

16 Всеукраїнські та міжнародні змагання на території Вінницької ТГ протягом року 
17 Спортивні фестивалі протягом року 



- спорт вищих досягнень: 
1. проведення навчально-тренувальних зборів та забезпечення участі 

спортсменів  у змаганнях Всеукраїнського та міжнародного рівнів; 
2. призначення стипендій кращим спортсменів та тренерам за високі 

спортивні досягнення. 
- перспективні проєкти: 

1. Реалізація проекту «Обери свій спорт!» - постійно діючі акції з 
популяризації здорового способу життя, фізичної культури і спорту 
та залучення дітей до занять в ДЮСШ шляхом проведення 
презентацій дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних клубів 
та організацій, в т.ч. під час загальноміських свят . 

2. Проєкт «Ти вартий кращого!» - акції серед вихованців дитячих 
будинків та притулків. 

3. Організація та проведення фестивалів спорту. 
 

Проблемні та невирішені питання галузі 
«Фізична культура і спорт», проєкти на майбутнє: 

Ключовими потребами у проведенні робіт з оптимізації спортивної 
інфраструктури є : 

1. Забудова багатофункціонального Палацу спорту з 50-ти метровим 
басейном. 

2. Облаштування локальних спортивних зон у паркових зонах. 
3. Будівництво спортивних комплексів з полегшених конструкцій. 
4. Будівництво центральної футбольної арени Вінницької ТГ. 
5. Будівництво відкритого майданчика для занять військово-прикладними 

видами спорту.  
6. Облаштування спортивної інфраструктури для водних видів спорту вздовж 

річки Південний Буг, Вишенського озера, інших водних об'єктів, модернізація 
існуючих, створення нових. 

7. Створення сучасного аквапарку. 
8. Створення зимового об'єкту спорту - лижного спуску. 
9. Забудова комплексу для технічних видів спорту (автомобільного, 

мотоциклетного, авіамодельного). 
 

  

 

 


