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1.Передумови 

 

Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма: 

1. Недостатнє залучення населення до занять спортом, одним із 

негативних наслідків чого є погіршення стану здоров’я.  

2. Недостатній рівень мотивації щодо ведення здорового способу життя 

і подовження його тривалості. 

3. Невідповідність ресурсного забезпечення сфери фізичної культури і 

спорту вимогам сучасності. 

4. Необхідність підвищення рівня розвитку галузі фізичної культури і 

спорту до міжнародних стандартів. 

 

     На сучасному етапі розвитку українського суспільства зберігається 

актуальність всебічного розвитку сфери фізичної культури і спорту серед 

населення Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, а саме - 

ефективна реалізація положень Закону України "Про фізичну культуру і 

спорт" шляхом використання програмно-цільового методу та концентрації 

зусиль органів місцевого самоврядування, громадських організацій 

фізкультурно-спортивної спрямованості, інших суб'єктів сфери фізичної 

культури і спорту із залученням коштів бюджетів усіх рівнів, інших джерел 

фінансування на виконання пріоритетних завдань. 

Програма базується на основних цілях та завданнях, визначених у 

Стратегії розвитку «Вінниця – 2020». Методичною основою розроблення 

Програми є системний підхід, принципи стратегічного планування.  

В Програмі враховано потреби мешканців Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади щодо рівня фізичної культури і спорту. 

Прийняття Програми розвитку фізичної культури і спорту дасть 

можливість покращити ресурсний та матеріально-технічний стан галузі,   

виконати поставлені завдання відповідно до сучасних потреб економічного і 

соціального розвитку країни; наблизити стан галузі до сучасних європейських 

вимог. 

Основним завданням Програми є створення 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. 



    Бенефіціарії: діти і молодь різних вікових груп, доросле населення, 

особи з інвалідністю, ветерани спорту, організації фізкультурно-спортивної 

спрямованості. 

2. Дослідження та аналіз  

   2.1. Україна займає 150 місце серед 223 країн світу та 122 місце серед 

членів ООН за показником середньої тривалості життя.  

За даними Держстату, кожен десятий українець не доживає до 35 років, а 

кожен четвертий – до 60 років. 

Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи фіксує 

позитивну динаміку підвищення тривалості життя в Україні - у порівнянні з 

1990 роком, коли показник становив 69 років, маємо приріст у 2,6 року, -  проте 

ми продовжуємо відставати від країн Європи. Джерело  інформації: 

http://expres.ua/news/2016/09/18/203306-ukrayini-choloviky-zhyvut-15-rokiv-menshe-shveciyi-10-rokiv-

menshe-nashi 

 

Середня тривалість життя  
 

 

 

Джерело  інформації: http://svitua.com.ua/news/201702/2465-krayinah-svitu-naydovsha-naykorotsha-

tryvalist-zhyttya 

 

Державною службою статистики в Україні кількість населення  

підраховується  за всіма регіонами, окрім окупованого Криму та зони 
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проведення антитерористичної операції. Кількість населення України на 2017 

рік становить 42 451 761 осіб. 

Динаміка останніх періодів свідчить про стрімке скорочення населення:  в 

період з грудня 2015 року по січень 2016 року населення країни зменшилося на 

14,1 тисячу осіб.  

За розрахунками Державної служби статистики загалом у 2017 році 

кількість населення України зменшиться на 154 562 осіб, рік ознаменується 

народженням 458 167 дітей і помре 649 247 осіб. 

Департамент з економічних і соціальних питань Організації Об’єднаних 

націй повідомляє, що приріст населення України в 2017 році має знак «мінус» 

— 10457. 

Джерело  інформації: http://sylnaukraina.com.ua/novini/chiselnist-naselennya-ukra%D1%97ni-

2017.html 

Чисельність наявного населення  Вінниці на 1 липня 2017 року становить 

372255 осіб.; приріст населення Вінниці у січні-червні 2017 року має знак 

«мінус» — 82. 

Джерело  інформації: http://www.vn.ukrstat.gov.ua/index.php/statistical-information/4842-2010-

11-26-08-09-32.html 

2.2.  Стан здоров'я населення: 

Згідно щорічного звіту Всесвітньої організації охорони здоров’я "Світова 

статистика охорони здоров'я: моніторинг показників здоров'я щодо цілей 

сталого розвитку" за підсумками 2016 року, Україна опинилася серед 36 країн з 

катастрофічними особистими витратами громадян на здоров'я (понад 25% від 

доходів домогосподарства). Джерело  

інформації:https://life.pravda.com.ua/health/2016/05/20/212624/. 

Погіршення  стану здоров’я населення у зв’язку з прогресуючими 

хронічними хворобами серця, гіпертонією, неврозом, артритом, ожирінням 

тощо призвело до збільшення на 40 відсотків порівняно з 2007 роком кількості 

осіб, віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи. Джерело  

інформації: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1320-2015-%D1%80 

За даними Українського інституту стратегічних досліджень Міністерства 

охорони здоров’я  України, стан здоров’я населення України сьогодні 

оцінюється як незадовільний, що пов’язано з: 

-  високим рівнем загальної смертності, який неухильно зростає. За 

даними Європейської бази даних «Здоров’я для всіх», вищі, ніж в 

Україні, стандартизовані коефіцієнти смертності реєструються тільки в 

Росії, Казахстані і Молдові; 

-  низькими рівнями середньої очікуваної тривалості життя (71,31 року, 

нижче лише в Росії, Казахстані, Туркменістані); 

- низької тривалості здорового життя (59,2 р.);  

http://sylnaukraina.com.ua/novini/chiselnist-naselennya-ukra%D1%97ni-2017.html
http://sylnaukraina.com.ua/novini/chiselnist-naselennya-ukra%D1%97ni-2017.html
https://life.pravda.com.ua/health/2016/05/20/212624/


- одним із найвищих у Європейському регіоні природним спадом 

населення.  

Основними передумовами високого рівня смертності є такі фактори ризику, 

як паління, надмірне вживання алкоголю, брак фізичного навантаження та зайва 

вага: 

Співвідношення ваги тіла людини та її фізичного стану 

 

При цьому для більшості населення власне здоров’я не є пріоритетом.  

 

У м.Вінниці ситуація із захворюваності населення відображає в цілому 

позитивну динаміку, але за даними Головного управління статистики у 

Вінницькій області захворюваність залишається  високою: 

 

Фізичний стан Ризик і патології 

Дефіцит ваги 

2 ступеня 

Хронічна втома, апатія, нестача вітамінів, виснаження, 

остеопороз, анорексія. 

Дефіцит ваги 1 

ступеня 

Проблеми травлення, виснаження, хронічна втома, 

стрес, депресія, гормональні порушення, низький 

імунітет. 

Нормальна вага Високий рівень  енергії, життєрадісність, хороша 

фізична форма, емоційність, рівновага. 

Зайва вага Хронічна втома, проблеми травлення і кишечнику, 

серцево-судинної системи, варикоз. 

І ступінь ожиріння Можливий ризик діабету, високий тиск, проблема 

кровообігу, порушення психіки, проблеми суглобів, 

психоз. 

ІІ ступінь ожиріння Діабет інсулінозалежний, атеросклероз, стенокардія, 

інфаркт, тромбофлебіт. 

ІІІ ступінь 

ожиріння 

Діабет інсулінозалежний, інфаркт, інсульт. 



 

 

 

Лікарі рекомендують трактувати спорт і фізичну активність  не як 

розвагу, а як обов’язковий елемент життя кожного українця.  Якщо ситуація не 

зміниться, то у 2040 році кожен другий українець буде скаржитись на 

підвищений тиск і надвагу. 

Загальні світові тенденції підвищення рівня захворюваності  жителів 

спостерігаються внаслідок пасивного способу життя і переведення значного 

відсотку ділової активності у віртуальний простір.  

 

  2.3. Найгострішою проблемою є низький рівень залучення населення до 

занять фізкультурно-оздоровчої спрямованості.  

Найвищий рівень занять спортом для всіх спостерігається у Фінляндії (80 

%), достатньо високий – у Норвегії (73 %), Великій Британії (70 %) та Чеській 

Республіці (67 %). В Італії та Іспанії лише кожен третій охоплений спортивною 

діяльністю, а в Україні найнижчі показники (21 %). Досвід провідних країн 

Європи вказує на необхідність популяризації та забезпечення доступності 

спортивних занять для українців.  
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Найбільш суттєве значення для залучення співгромадян України до занять 

спортом мають: бажання поліпшити здоров’я; бажання бути привабливим; 

розташування поблизу помешкання спортивних майданчиків, спортивних 

клубів. 

Джерело  інформації: www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis.../cgiirbis_64.ex 

       Сьогодні незалежно від вікової категорії існує велика залежність населення 

від сучасних засобів комунікацій та комп’ютера. Значну частину свого життя 

молодь і люди середнього віку проводять за екранами ноутбуків і стаціонарних 

ПК. 63% молоді вважає, що заняття спортом допоможе покращити  стан її 

здоров’я (у Європі 70%). Найпопулярніші форми фізичної активності у Вінниці 

це: біг, їзда на велосипеді, плавання, футбол, гімнастика і піші прогулянки. 

У Вінниці 23,5 відсотки населення залучені до здорового способу життя, що 

вище середнього показника по Україні, який складає 21%.  

Рівень охоплення населення міста Вінниця фізичною культурою і спортом 

щорічно збільшується:  

Рівень охоплення населення міста Вінниця фізичною культурою і спортом, %  

Рік  2015 2016  2017  

Відсоток населення, яке займається фізкультурою і спортом  22,0 22,5 23,5  

Джерело інформації: звіт з фізичної культури і спорту м.Вінниця, ф.№2-ФК  
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Згідно нормативів Державного соціального стандарту у сфері фізичної 

культури і спорту, у м.Вінниці має функціонувати не менше 14-ти дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, - на даний час у місті працює 20 ДЮСШ.  

2.4. Питання розвитку спортивної інфраструктури і проведення цікавих 

спортивних заходів є серед головних пріоритетів розвитку міста Вінниці та 

країни в цілому. Важливим чинником для підвищення рівня зацікавленості 

вінничан  (а особливо молоді) заняттями спортом має стати розвиток і 

модернізація спортивної інфраструктури міста. 

Наразі спостерігається невідповідність вимогам сучасності ресурсного 

забезпечення галузі, а саме  фінансового та  матеріально-технічного, така 

ситуація є в т.ч. стимулом до вдосконалення стану існуючих спортивних 

споруд: проведення забудови нових та реконструкції, капітальних та поточних 

ремонтів існуючих спортивних споруд. 

Необхідно продовжити роботу із забудови спортивних майданчиків з 

тренажерами та комплексів для стріт-воркауту (вуличної гімнастики), забудови 

стадіонів зі штучним покриттям для гри у футбол та міні-футбол, реконструкції 

баскетбольних та волейбольних майданчиків. 

Ключовими потребами у проведенні робіт з оптимізації спортивної 

інфраструктури є наступні: 

1.   Проведення реконструкції стадіону по вул.Ватутіна 18б.  

2. Реконструкція водно-веслувальної бази МДЮСШ №2 по вул.Узвіз 

Бузький,33. 

3. Забудова спортивного поля для гри у футбол зі штучним покриттям за межами 

чаші Центрального міського стадіону. 

4. Забудова спортивного ядра ( або багатофункціонального  спортивного 

комплексу для ігрових видів спорту) в парку «Дружби народів». 

5. Будівництво спортивних комплексів з полегшених конструкцій (Тяжилів, 

Вишенька, Старе місто). 

6. Розвиток Центрального міського стадіону як основної спортивної 

споруди міста. 

7. Облаштування «Алеї спорту». 

8. Реконструкція футбольного поля по вул.Зулінського б/н. 

9. Забудова комплексу для технічних видів спорту (авто-,мотоспорт). 

10. Облаштування локальних спортивних зон у паркових зонах. 

 

Реалізація названих проектів у довгостроковій перспективі допоможе 

залучити кошти туристів з інших міст у розвиток спортивної інфраструктури і 

покращення добробуту вінничан, які задіяні у сфері обслуговування. 

Незадіяною, окрім локальних спортивних ініціатив, залишається 

акваторія Південного Бугу – доцільно облаштувати спортивну інфраструктуру 

вздовж річки Південний Буг.   



Велике різноманіття спортивних об'єктів, наявність 

висококваліфікованих кадрів, спортивні досягнення вінничан, наявність 

розвиненої інфраструктури спортивних шкіл сприятимуть закріпленню за 

Вінницею статусу регіонального лідера і при відповідній інформаційній 

підтримці дозволять збільшити число мешканців, що займаються спортом і 

активно проводять свій вільний час. 

Розвиток мережі велодоріжок при наявності широких міжнародних 

зв'язків міста може набрати ще більшого темпу при залученні коштів з 

міжнародних донорських проектів і сприятиме покращенню загального 

фізичного  стану вінничан, збільшення їх мотивації  до занять спортом. 

 

3. Аналіз нормативно-правової бази. 

Діяльність у сфері фізичної культури в Україні регулюється відповідними 

Законами -  основним для галузі є Закон  «Про фізичну культуру і спорт», 

підзаконними актами: Укази Президента України «Про державну підтримку 

розвитку фізичної культури і спорту в Україні»,  «Про додаткові заходи щодо 

державної підтримки розвитку фізичної культури і спорту в Україні», «Про 

пріоритети розвитку фізичної культури і спорту в Україні» тощо,  Конвенція 

ООН “Про права дитини”; Постанови Кабінету Міністрів про підготовку 

спортсменів до Ігор Олімпіад та зимових Олімпійських ігор тощо; Державна 

Програма розвитку фізичної культури і спорту в Україні; Програма розвитку 

фізичної культури і спорту у Вінницькій області; Стратегія розвитку “Вінниця-

2020” тощо. 

В процесі підготовки Програми розвитку фізичної культури і спорту  

відслідковано її повну відповідність діючим нормам законодавства, в першу 

чергу, галузевого.  

4.Аналіз корисних практик.  

Велорух.  

За статистикою Європейської федерації велосипедистів - ЄФВ - 8% 

жителів ЄС використовують велосипед як щоденний транспорт для 

звичайних пересувань. 

Найпопулярніший цей вид транспорту у Нідерландах - 36%, Данії - 

23%, Угорщині - 22%, Швеції - 17%, Фінляндії - 14%. 

Для досягнення таких показників потрібні інфраструктура, майстерні, 

магазини, бізнеси з виробництва аксесуарів та запчастин. Тоді розвивається 

й велотуризм, який генерує відчутні прибутки. 

Справжнім поштовхом до розвитку велоруху є будівництво 

інфраструктури, передусім - прокладання доріжок і монтаж парковок. За 

оцінками ЄФВ, країни ЄС щороку інвестують у велоінфрастрактуру 3,2 



млрд. євро, створюючи майже 23,5 тис. робочих місць. Ці інвестиції  є 

основою для розвитку сектора. 

ЄС показує приклад, як інвестиції в інфраструктуру сприяють 

розвитку економіки, покращують екологічну і транспортну ситуацію у 

містах. 

За даними Конфедерації європейської велосипедної індустрії, у 

країнах ЄС щороку купують 20 млн. велосипедів, 12 млн. з яких 

виготовляються в Євросоюзі. Це 23 тис. робочих місць, які генерують 650 

малих та середніх бізнесів. 

Найбільші виробники велосипедів - Італія, Німеччина, Польща та 

Болгарія. Разом вони виготовляють 57% "коліс" у Європі. Загалом же за 

оцінками ЄФВ у "велосипедній економіці" ЄС зайнято 650 тис. осіб. Галузь 

також виробляє компоненти, запчастини, велоаксесуари: одяг, сумки, 

ліхтарі, замки, кошики. 

Велотуризм активно розвивається у країнах Європи. Це і 

велоінфраструктура між містами, і кемпінги для туристів, і готелі, і 

розвиток бізнесу у невеликих містах. 

Так, недавно у Польщі відкрився маршрут GreenVelo довжиною майже 

2 тис. км. Він пролягає переважно по східній Польщі, проходить через п'ять 

воєводств, охоплюючи понад 400 цікавих місць: парків, замків, пам'яток.  

У місті Лодзі ухвалено стратегію розвитку велоінфраструктури 2015-

2020 р., на реалізацію якої з бюджету щорічно йде 5 mln zł. Зараз у Лодзі є 

140 км велодоріжок та велосмуг, переважна більшість яких виникла за 

ініціативи велоспільнот або реалізації проектів до громадського бюджету.  

Джерело  інформації: http://lav.org.ua/vizit-go-lav-ta-pratsivnikiv-lmr-do-lodzi-polshha-v-

ramkah-proektu-zrozumiti-obidvi-storoni/ 

Гронінген – університетське місто на півночі Нідерландів, відоме 

розвитком велоруху завдяки тому, що з населенням 190 000 осіб воно 

налічує 300 000 велосипедів і тільки 75 000 автомобілів. Це голландське 

місто часто називають велосипедною столицею світу, і цілком виправдано, 

адже 61% всіх поїздок в Гронінгені – на велосипеді, що значно більше, ніж 

у будь-якому іншому дружньому до велосипедистів місті. 

Джерело  інформації: http://lav.org.ua/yak-velosiped-stav-osnovnim-vidom-transportu-u-

groningeni/ 

В Україні велосипедна галузь теж розвивається, але її обсяги значно 

менші. Нині на державному рівні в Україні існує усвідомлення необхідності 

створення велоінфраструктури. Без велодоріжок мало хто наважиться сісти 

на велосипед у місті і використовувати його щодня. Власне, це і 

відбувається у більшості українських міст. 

http://lav.org.ua/vizit-go-lav-ta-pratsivnikiv-lmr-do-lodzi-polshha-v-ramkah-proektu-zrozumiti-obidvi-storoni/
http://lav.org.ua/vizit-go-lav-ta-pratsivnikiv-lmr-do-lodzi-polshha-v-ramkah-proektu-zrozumiti-obidvi-storoni/
http://lav.org.ua/yak-velosiped-stav-osnovnim-vidom-transportu-u-groningeni/
http://lav.org.ua/yak-velosiped-stav-osnovnim-vidom-transportu-u-groningeni/


Багато українських велобізнесів починали з імпорту, а зараз деякі з 

них збирають велосипеди під власними марками в Китаї і продають в 

Україні. Так українці не переплачують за бренд, а велотранспорт стає 

доступнішим. Джерело  інформації 

http://www.epravda.com.ua/rus/publications/2016/01/14/576463/view_print/ 

Велосипедна інфраструктура Львова до кінця 2020 року налічуватиме 

268 кілометрів. Джерело  інформації: http://lav.org.ua/zrazkoviy-lvivskiy-veloruh-yakogo-nema/. 

У Вінниці до 2020 року планується забудувати велосипедні доріжки 

протяжністю 80,3 – 85,0 км. Під час проектування ремонту доріг 

передбачається одночасне будівництво велошляхів. Наразі є 30 кілометрів 

велодоріжок, більшість з яких створено за рахунок тротуарів. 

Іноземний досвід.  

З 1992 року місто Галле належить до найбільш здорових міст Німеччини.  

Муніципальною стратегією Галле відслідковується комплексний підхід  в 

області зміцнення здоров'я і профілактики захворювань. 

Галле водночас є також спортивним містечком і підтримує спортивні 

споруди для відпочинку, дозвілля, здоров'я, центри для інвалідів та спортивної 

реабілітації  спортивних змагань (зараз близько 218 спортивних майданчиків). 

На підтвердження цього, в місті існує близько 185 спортивних товариств, до 

яких належать близько 35000 осіб, а також професійний спортивний центр 

олімпійської підготовки. Саме тому Галле (Заале) функціонує як регіональний 

центр в галузі охорони здоров'я та спорту, основних послуг і постачання для 

населення. 

  

5. Практика запровадження подібних програм. 

Фрагментально подібними програмами можна вважати програми 

окремих міст, в т.ч.: Житомир, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, 

Хмельницький тощо. 

 

 

Розділ І.  

 

Загальні положення 

 

1. Мета і завдання Програми. 

Метою Програми є реалізація першочергових та перспективних 

заходів, спрямованих на  розвиток сфери фізичної культури і спорту, а саме  

створення умов для наступних дій: 

http://www.epravda.com.ua/rus/publications/2016/01/14/576463/view_print/


1. Залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації 

здорового способу життя та фізичної реабілітації, втілення  в життя на 

місцевому рівні засад «Конвенції про права дитини», максимальної 

реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, 

резервному спорті, спорті вищих досягнень та виховання її в дусі 

олімпізму. 

2. Подальший розвиток фізичної культури і спорту, що передбачає 

ефективну реалізацію положень Закону України "Про фізичну культуру і 

спорт" шляхом  концентрації зусиль органів місцевого самоврядування, 

громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, інших 

суб'єктів сфери фізичної культури і спорту із залученням коштів 

бюджетів усіх рівнів, інших джерел фінансування на виконання 

пріоритетних завдань. 

 

Основними завданнями Програми є: 

1. Формування у населення традицій та мотивації щодо занять фізичною 

культурою і спортом як важливих складових забезпечення здорового способу 

життя, популяризація здорового способу життя та подолання стану 

суспільної байдужості до здоров'я нації.  

2. Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту,  створення умов для 

розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної 

підготовки; удосконалення системи формування та підготовки збірних 

команд міста з олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та 

неолімпійських видів спорту.  

3. Належне обладнання та використання спортивних споруд.  

2. Напрями виконання Програми 

 

1. Розвиток і популяризація здорового способу життя серед населення 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади,  подолання стану 

суспільної байдужості до здоров'я нації, реалізація дитячої і молодіжної 

політики у сфері фізичної культури  і спорту шляхом створення умов для 

розвитку регулярної рухової активності різних верств населення для зміцнення 

здоров'я з урахуванням інтересів, побажань, здібностей та індивідуальних 

особливостей кожного, збільшення в навчальних закладах усіх типів обсягів 

рухової активності та виховання здорової дитини,  облаштування велосипедних 

доріжок, спортивних споруд та інших місць для активного дозвілля населення, 

проведення акцій, реалізації перспективних проектів, «майстер – класів» тощо 

із залученням максимальної кількості населення, взаємодії з громадськими 

організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості та іншими суб'єктами 

сфери фізичної культури і спорту. 

2. Забезпечення розвитку дитячого, дитячо-юнацького спорту та резервного 

спорту шляхом 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 та підтримання закладів фізичної культури і 



спорту, зокрема дитячо-юнацьких спортивних шкіл, залучення до навчально-

тренувального процесу провідних тренерів, здійснення заходів заохочення. 

3. Військово-патріотичне виховання. 

4. Забезпечення розвитку спорту вищих досягнень шляхом підтримання та 

розвитку олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху, 

неолімпійських видів спорту  з врахуванням пріоритетності видів спорту: 

олімпійські  види: баскетбол, бокс, боротьба греко-римська, велосипедний спорт, 

веслувальний слалом, веслування на байдарках і каное, волейбол, легка атлетика, 

стрільба кульова, футбол, хокей на траві; неолімпійські види: автомобільний 

спорт, боротьба самбо, боротьба сумо, радіоспорт, спортивна акробатика, 

спортивне орієнтування, пауерліфтинг,  футзал, шахи, шашки, спортивні танці, 

таїландський бокс; здійснення заходів заохочення. 

5. Забезпечення розвитку фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю – 

проведення акцій з популяризації, реалізація проектів «Спорт розвиває людину 

– ми віримо в спорт», «Здоровий духом», забезпечення підготовки та участі у 

заходах різних рівнів, здійснення заходів заохочення. 

6. Забезпечення розвитку  спорту ветеранів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

– здійснення підготовки та участі у заходах та змаганнях ветеранів різних 

рівнів, здійснення заходів заохочення. 

7. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення сфери фізичної 

культури і спорту шляхом врегулювання системи розвитку матеріально-

технічної бази спорту та вжиття заходів до залучення інвестицій на зазначену 

мету, поступового оновлення спортивної матеріально-технічної бази закладів 

фізичної культури і спорту, зокрема дитячо-юнацьких спортивних шкіл і 

закладів загальної середньої освіти; будівництва спортивних споруд або 

реконструкції та модернізації діючих. 

8. Інформаційне забезпечення сфери фізичної культури і спорту за рахунок 

широкого впровадження соціальної реклами різних аспектів здорового способу 

життя в усіх засобах масової інформації.  

 

 

 

3. Виконавці Програми 

Комітет  по фізичній культурі і спорту міської ради, виконавчі органи 

міської ради, дитячо-юнацькі спортивні школи, підприємства, установи і 

організації - виконавці заходів програми  в т.ч. Вінницький об’єднаний 

міський військовий комісаріат, Вінницький регіональний  центр з фізичної 

культури і спорту інвалідів «Інваспорт», Вінницький міський центр 

соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними 

обмеженнями «Гармонія», Вінницька обласна організація «Союз організації 

інвалідів України» тощо забезпечують реалізацію заходів у повному обсязі 

та у визначені терміни.  

 

 

 



 

4. Очікувані результати виконання Програми,  

визначення її ефективності 

 

Виконання Програми дасть можливість: 

- збільшити кількість населення Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади, яке займається фізичною культурою і 

спортом під час проведення активного дозвілля та забезпечити 

здоровий спосіб життя: з 2018 р. до 2020 р. кількість охопленого 

населення збільшиться на 1,0 %;  

 

- збільшити обсяг рухової активності, в тому числі шляхом залучення 

дітей та молоді до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах, 

створити умови для розвитку резервного спорту та ефективного 

поповнення складу національних збірних команд; 

 

- забезпечити збереження передових позицій успішної участі  

спортсменів Вінницької міської об’єднаної територіальної громади у 

змаганнях різного рівня та удосконалити систему підготовки 

спортсменів для гідної участі в обласних, Всеукраїнських та 

міжнародних змаганнях, що сприятиме укріпленню патріотичного 

духу у молоді та підвищенню авторитету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади у Всеукраїнському та світовому 

спортивному русі; 

 

- наблизитись до досягнення  мети насичення спортивними 

спорудами у кількості і якості, що надасть змогу створити необхідні 

умови для залучення різних категорій громадян до занять фізичною 

культурою і спортом та підвищити рівень забезпеченості населення 

спортивними спорудами, які б давали можливість реалізувати  

мінімальний обсяг рухової активності;  

 

- наблизитись до досягнення  мети створення цивілізованих умов для 

соціальної адаптації та реабілітації осіб з інвалідністю: реалізація 

перспективних проектів із залучення до занять спортом та 

максимальна організаційна та фінансова підтримка. 
 

 

Основними результативними показниками, які будуть досягнуті 

у ході виконання Програми, є наступні індикатори:  

 

 



 

Ключові індикатори розвитку галузі 

 

                                                                  Рік            

 

Ключові індикатори  

2018  2019 2020  Відсоток  

збільшення 

показника 

Кількість заходів з популяризації здорового способу 

життя 

48 50 52 8,3% 

Відсоток населення, охопленого фізкультурно-

спортивними та оздоровчими заходами, % 

24,0 24,5 25,0 4,2% 

Кількість фізкультурно-спортивних заходів   520 550 590 13,5% 

Кількість реалізованих заходів і проектів, 

орієнтованих на дітей  ( в рамках Програми «Вінниця-

місто, дружнє до дітей») 

51 52 53 3,8% 

Протяжність збудованих велосипедних доріжок, км 60 70 80,3 33,8% 

 

5. Фінансове забезпечення  Програми 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів  бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади (в межах коштів, 

передбачених на відповідний бюджетний рік), інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством. 

6. Зв'язок між програмою та Стратегією розвитку «Вінниця - 2020» 

Програма розвитку фізичної культури і спорту відповідає стратегічному 

пріоритету 4 «Якість соціального життя» Стратегії розвитку «Вінниця-

2020»,  а саме: 

 - Ціль 1: Місто, дружнє до дитини - втілення  в життя на місцевому рівні 

засад «Конвенції про права дитини», а саме - принцип найкращого 

забезпечення інтересів дитини, право на розвиток,  включаючи право на 

заняття фізичною культурою і спортом; впровадження програм, 

орієнтованих на розвиток та самореалізацію дітей; забезпечення права 

брати участь у спортивних заходах. 

- Ціль 2: Місто молодих – охорона здоров’я - формування конкретних 

програм для молоді, спрямованих на зменшення ризиків для здоров’я 

через низький рівень занять спортом. 



- Ціль 3: Здорове місто – забезпечення здорового способу життя у 

активній громаді шляхом широкого залучення мешканців міста до участі 

у спортивних та оздоровчих заходах; інвестиції в удосконалення 

спортивних споруд, а також розширення участі городян у різноманітних 

спортивних заходах, проекти з популяризації здорового способу  життя.  

Таким чином, запровадження даної Програми цілком відповідає стратегічним 

пріоритетам і цілям Стратегії розвитку «Вінниця-2020». 

 

7. Впровадження, моніторинг та перегляд Програми  

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань. 

Узагальнення матеріалів від виконавців Програми здійснює комітет по 

фізичній культурі і спорту міської ради. Відповідальні за виконання 

Програми щорічно до 01 числа, наступного за звітним періодом, 

інформують комітет по фізичній культурі і спорту міської ради про стан 

виконання заходів. Узагальнена інформація щодо виконання заходів 

Програми аналізується розробником. Крім цього, з метою забезпечення 

контролю за досягненням поставлених цілей визначено перелік показників 

моніторингу реалізації Програми. Для визначення необхідності 

коригування документу щорічно проводитиметься аналіз ефективності дії 

програми, виходячи з фактичних показників моніторингу.  

Внесення змін до Програми здійснюватиметься за процедурою внесення 

змін до місцевих нормативних актів. Звіт про виконання Програми 

виноситься на розгляд виконавчого комітету міської ради з подальшим 

схваленням міською радою одночасно з пропозиціями щодо внесення змін 

та коригувань. Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих 

на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, 

встановленому бюджетним законодавством України. 

Розділ ІІ.  

Заходи Програми розвитку фізичної культури та спорту у 

Вінницькій міській об’єднаній територіальній громаді на 2018-2020 

роки 

1. Розвиток і популяризація здорового способу життя серед 

населення Вінницької міської об’єднаної територіальної громади,  

реалізація дитячої і молодіжної політики у сфері фізичної 

культури  і спорту 

 

Мета: створення умов для  здорового та активного способу життя для  

мешканців Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

 



№ 

з/п 

Найменування заходу Найменуван

ня 

показника 

Значення 

показника 

Виконавці  Термін 

виконання, 

рік 

1. Залучення мешканців 

Вінницької міської 

об’єднаної територіальної 

громади до участі у 

спортивних та оздоровчих 

заходах, організація, 

проведення заходів та 

акцій з популяризації 

здорового способу життя 

Кількість 

заходів та 

учасників 

48 заходів,  

22000 осіб 

 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

2018 -2020 

2. Реалізація проектів та акцій з популяризації здорового способу життя, в тому числі: 

2.1. Акція «Обери свій спорт» Кількість 

учасників 

 

500 осіб 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

2018 -2020 

2.2. Проект «Ти вартий 

кращого!» 
Кількість 

учасників 

 

100 осіб 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

2018 -2020 

2.3. Проект  «Від фізичної 

культури до олімпійських 

висот!» 

Кількість 

учасників 

 

300 осіб 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

2018 -2020 

3. Здійснення заходів з розвитку велосипедного руху 

3.1. Організація в літніх 

оздоровчих пришкільних 

таборах заходів з 

популяризації 

велосипедного руху, 

вивчення правил та 

безпеки дорожнього руху, 

набуття школярами 

практичних навичок їзди 

на велосипеді, 

популяризація велосипеда 

як найбільш екологічного 

виду транспорту 

Кількість 

заходів та 

учасників  

 

 

4 заходи, 

250  осіб 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

До 01 

вересня 

щорічно 

3.2. Популяризація 

велосипедного руху під 

час акцій “Обери свій 

спорт!”, “Олімпійський 

урок”, “Олімпійський 

тиждень” тощо  

Кількість  

учасників  

3000 осіб Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

2018-2020 

4.  Організація фізкультурно-спортивної роботи за місцем проживання населення 

 



4.1 Проведення фізкультурно-

спортивних заходів 

спільно з підлітковими 

клубами за місцем 

проживання  

Кількість 

заходів  

5 заходів Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради, відділ 

молодіжної політики 

міської ради, 

комунальний заклад 

«Центр підліткових 

клубів за місцем 

проживання» 

2018-2020 

4.2. Залучення підліткових 

клубів за місцем 

проживання до участі в 

акціях з популяризації 

здорового способу життя  

Кількість 

заходів  

10 заходів 

 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради, відділ 

молодіжної політики 

міської ради, 

комунальний заклад 

«Центр підліткових 

клубів за місцем 

проживання» 

2018-2020 

4.3. Проведення "майстер-

класів" для 

короткочасного навчання 

дітей основним елементам 

певних видів спорту, 

рухової активності в   

клубах за місцем 

проживання населення 

Кількість 

заходів  

2 заходи 

 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради, відділ 

молодіжної політики 

міської ради, 

комунальний заклад 

«Центр підліткових 

клубів за місцем 

проживання» 

2018-2020 

5. Проведення спортивних 

товариських зустрічей з 

видів спорту в рамках 

міжнародної діяльності 

Кількість 

заходів та 

учасників 

6 заходів, 

240 осіб 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

2018-2020 

6. Проведення "майстер-

класів" провідними  

спортсменами і 

тренерами для 

короткочасного навчання 

дітей основним елементам 

певних видів спорту в  

дошкільних закладах та 

закладах загальної 

середньої освіти, дитячих 

будинках та притулках, 

таборах відпочинку, 

спортивних клубах, 

молодіжних організаціях, 

клубах за місцем 

проживання населення  

Кількість 

заходів та 

учасників 

15 заходів 

1500 осіб 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради, відділ 

молодіжної політики 

міської ради, 

департамент освіти 

міської ради 

2018-2020 



7. Проведення спортивних 

заходів серед учнів закладів 

загальної середньої освіти, 

студентів вищих учбових 

закладів 1-4 рівнів 

акредитації 

Кількість 

проведених 

заходів 

 

10 заходів Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради, 

департамент освіти 

міської ради 

2018-2020 

8. Залучення працюючих 

осіб підприємств, установ 

та організацій різних 

організаційно-правових 

форм власності до занять 

фізичною культурою і 

спортом 

Кількість 

проведених 

фізкуль-

турно-

спортивних 

заходів 

 

3 заходи Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

2018-2020 

9. Підтримка діяльності 

спортивних громадських 

об’єднань та громадських 

ініціатив щодо розвитку 

певних напрямків 

фізичної культури і 

спорту 

Кількість 

проведених 

спільних 

фізкуль-

турно-

спортивних 

заходів та 

реалізова-

них проектів 

- Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

2018-2020 

10. Сприяння у діяльності 

спортивних клубів різних 

форм власності шляхом 

надання консультацій 

Кількість 

проведених 

спільних 

фізкуль-

турно-

спортивних 

заходів та 

реалізова-

них проектів 

- Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

2018-2020 

 

2. Забезпечення розвитку дитячого, дитячо-юнацького спорту та 

резервного спорту 

Мета: збільшення кількості дітей та молоді, залучених до занять у спортивних 

секціях; підвищення спортивних результатів. 

№ 

з/п 

Найменування заходу Найменуван

ня 

показника 

Значення 

показника 

Виконавці 

 

Термін 

виконання 

1. Забезпечення діяльності 

закладів фізичної 

культури і спорту, які 

забезпечують розвиток 

дитячо-юнацького та 

резервного спорту – 

дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл,  

Кількість 

закладів та 

установ 

7 Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради  

2018-2020 



збереження їх 

оптимальної мережі  та 

стабільне  фінансування 

2. Забезпечення 

модернізації  та зміцнення 

матеріально-технічної 

бази дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, 

облаштування 

необхідним обладнанням 

та інвентарем 

Придбання 

обладнання і 

предметів 

довгостроко

вого 

користуван-

ня 

- Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

2018-2020 

3. Забезпечення підготовки 

та участі спортсменів 

Вінницької міської 

об’єднаної територіальної 

громади та спортсменів, 

які представляють 

Вінницьку міську 

об’єднану територіальну 

громаду різних вікових 

груп у спортивних 

заходах міського та 

обласного рівнів з 

олімпійських видів спорту 

Кількість 

заходів 

203  

 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

2018-2020 

4. Забезпечення підготовки 

та участі спортсменів 

Вінницької міської 

об’єднаної територіальної 

громади та спортсменів, 

які представляють 

Вінницьку міську 

об’єднану територіальну 

громаду різних вікових 

груп у спортивних 

заходах міського та 

обласного рівнів з 

неолімпійських видів 

спорту 

Кількість 

заходів 

100  Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

2018-2020 

5. Проведення заходів з 

оздоровлення вихованців 

дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл під час 

літніх та зимових канікул 

Кількість 

оздоровле-

них дітей 

500 Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

2018-2020 

6. Проведення рейтингу 

стану фізкультурно-

спортивної роботи в  

закладах загальної 

середньої освіти 

Вінницької міської 

об’єднаної територіальної 

громади  

Кількість 

зайнятих         

1-3 місць на 

чемпіонатах 

міста з видів 

спорту 

- Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

Щорічно 



7. Забезпечення проведення 

планових медичних 

профілактичних оглядів 

працівників дитячо-

юнацьких спортивних 

шкіл комунальної 

власності Вінницької 

міської об’єднаної 

територіальної громади 

Кількість 

закладів 

7 Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

2018-2020 

 

3. Військово-патріотичне виховання 

Мета: виховання молоді  в дусі патріотизму та  поваги до військової служби, 

готовності до захисту Вітчизни 

№ 

з/п 

Найменування заходу Найменуван

ня 

показника 

Значення 

показника 

Виконавці Термін 

виконання 

1. Створення умов для підвищення 

фізичної підготовленості молоді 

для проходження служби у 

Збройних Силах України. 

- - Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради, 

Вінницький 

об’єднаний міський 

військовий 

комісаріат  

2018-2020 

2. Проведення спортивних змагань з 

допризовної підготовки серед 

учнів закладів загальної середньої 

освіти Вінницької міської 

об’єднаної територіальної 

громади. 

Кількість 

заходів 

1 захід Департамент освіти 

міської ради, комітет 

по фізичній культурі і 

спорту міської ради, 

Вінницький 

об’єднаний міський 

військовий 

комісаріат 

2018-2020 

 

4. Забезпечення розвитку спорту вищих досягнень 

Мета: гідне позиціонування Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади на Всеукраїнській та міжнародній спортивній арені 

№ 

з/п 

Найменування заходу Найменуван

ня 

показника 

Значення 

показника 

Виконавці  

Термін 

виконання 

1. Забезпечення підготовки та участі 

спортсменів Вінницької міської 

об’єднаної територіальної 

громади та спортсменів, які 

представляють Вінницьку міську 

об’єднану територіальну громаду 

різних вікових груп у спортивних 

заходах всеукраїнського та 

Кількість 

заходів 

157  Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради  

2018-2020 



міжнародного рівнів з 

олімпійських видів спорту 

2. Забезпечення підготовки та участі 

спортсменів Вінницької міської 

об’єднаної територіальної 

громади та спортсменів, які 

представляють Вінницьку міську 

об’єднану територіальну громаду 

різних вікових груп у спортивних 

заходах всеукраїнського та 

міжнародного рівнів з 

неолімпійських видів спорту 

Кількість 

заходів 

85 Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

2018-2020 

3. Перегляд та затвердження 

пріоритетних видів спорту для 

Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади  

Щорічний 

перегляд та 

затвердженн

я, перелік 

видів спорту 

- Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

2018-2020 

4. Здійснення заходів заохочення 

кращих спортсменів Вінницької 

міської об’єднаної територіальної 

громади та спортсменів, які 

представляють Вінницьку міську 

об’єднану територіальну громаду, 

надання необхідної допомоги у 

вирішенні житлових та інших 

побутових питань  

Кількість 

відзначених 

осіб, перелік 

заходів 

500 осіб Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

2018-2020 

 

5. Забезпечення розвитку спорту осіб з інвалідністю  

Мета: інтеграція осіб з інвалідністю  у спортивний простір міста 

№ 

з/п 

Найменування заходу Найменуван

ня 

показника 

Значення 

показника 

Виконавці Термін 

виконання 

1. Залучення населення з 

інвалідністю до занять з фізичної 

культури і спорту, в т.ч. під час 

проведення заходів та акцій з 

популяризації фізичної культури і 

спорту 

Кількість  

заходів, 

кількість 

учасників 

6  

заходів, 

80 

учасників 

 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради, 

Вінницький 

регіональний  центр з 

фізичної культури і 

спорту інвалідів 

«Інваспорт», 

Вінницький міський 

центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей та 

молоді з 

функціональними 

обмеженнями 

«Гармонія», 

Вінницька обласна 

організація 

2018-2020 



всеукраїнської 

організації інвалідів 

«Союз організацій 

інвалідів України», 

інші організації 

2. Реалізація проектів «Спорт 

розвиває людину – ми віримо в 

спорт!», «Здоровий духом»  - 

проведення спартакіад  серед 

спортсменів з інвалідністю. 

Кількість  

заходів та 

учасників 

2 заходи, 

50 осіб 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради, 

Вінницький 

регіональний  центр з 

фізичної культури і 

спорту інвалідів 

«Інваспорт», 

Вінницький міський 

центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей та 

молоді з 

функціональними 

обмеженнями 

«Гармонія», 

Вінницька обласна 

організація 

всеукраїнської 

організації інвалідів 

«Союз організацій 

інвалідів України», 

інші організації 

2018-2020 

3. Сприяння у підготовці та участі 

спортсменів Вінницької міської 

об’єднаної територіальної 

громади та спортсменів, які 

представляють Вінницьку міську 

об’єднану територіальну громаду, 

у спортивних заходах міського, 

обласного, всеукраїнського та 

міжнародного рівнів з  видів 

спорту для осіб з  інвалідністю. 

Кількість 

заходів 

16 Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради,  

обласний центр 

інвалідного спорту 

«Інваспорт», 

Вінницький міський 

центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей та 

молоді з 

функціональними 

обмеженнями 

«Гармонія», 

Вінницька обласна 

організація 

всеукраїнської 

організації інвалідів 

«Союз організацій 

інвалідів України» 

2018-2020 

4. Здійснення заходів заохочення,  

відзначення спортсменів з 

інвалідністю Вінницької міської 

об’єднаної територіальної 

громади та спортсменів з 

інвалідністю, які представляють 

Кількість 

відзначених 

осіб 

30 осіб Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

2018-2020 



Вінницьку міську об’єднану 

територіальну громаду. 

5. Здійснення заходів щодо адаптації 

спортивної інфраструктури до 

потреб осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп 

населення. 

- - Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради,  

Вінницький міський 

центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей та 

молоді з 

функціональними 

обмеженнями 

«Гармонія», 

департамент міського 

господарства 

2018-2020 

 

6. Забезпечення розвитку спорту ветеранів 

Мета: популяризація фізичної культури і спорту, гідне позиціонування  

ветеранів спорту Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 

Всеукраїнських та міжнародних змаганнях  

№ 

з/п 

Найменування заходу Найменуван

ня 

показника 

Значення 

показника 

Виконавці Термін 

виконання 

1.  Сприяння у підготовці та участі 

спортсменів Вінницької міської 

об’єднаної територіальної 

громади та спортсменів, які 

представляють Вінницьку міську 

об’єднану територіальну громаду, 

у спортивних заходах міського, 

обласного, всеукраїнського та 

міжнародного рівнів з  видів 

спорту для ветеранів спорту 

Кількість 

заходів 

20 Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

2018-2020 

 

7. Матеріально-технічне  та фінансове забезпечення сфери фізичної 

культури і спорту 

7.1. Створення сучасних умов для забезпечення розвитку сфери 

фізичної культури і спорту 

 

 Мета: покращення стану спортивних споруд міста - здійснення модернізації, 

реконструкції,   капітального ремонту, проектування та будівництва нових 

спортивних об'єктів 

 

 



№ 

з/п 

Найменування заходу Виконавці Термін 

виконання 

7.1.1 Сприяння забезпеченню обладнанням та 

інвентарем закладів та установ, комунальних 

підприємств, спортивних баз та спортивних 

об’єктів комунальної власності Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади  

Комітет по фізичній культурі і 

спорту міської ради  

2018-2020 

7.1.2 Сприяння забезпеченню ліцензійним програмним 

забезпеченням 
Комітет по фізичній культурі і 

спорту міської ради 

2018-2020 

7.1.3 Сприяння оновленню спортивного обладнання 

залів, ігрових та спортивних  майданчиків в 

закладах комунальної власності Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади  

Комітет по фізичній культурі і 

спорту міської ради 

2018-2020 

7.1.4 Сприяння модернізації та створенню сучасної 

матеріально-технічної бази МДЮСШ 
Комітет по фізичній культурі і 

спорту міської ради 

2018-2020 

7.1.5 Сприяння придбанню сучасної аудіо-відео-

фотоапаратури для проведення масових заходів з 

фізичної культури і спорту та популяризації галузі  

Комітет по фізичній культурі і 

спорту міської ради 

2018-2020 

7.1.6 Сприяння придбанню спортивної форми для 

спортсменів, збірних команд Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади та МДЮСШ 

Комітет по фізичній культурі і 

спорту міської ради, міські 

дитячо-юнацькі спортивні 

школи 

2018-2020 

7.1.7 Підтримка в належному стані будівель закладів, 

установ,  підприємств  фізичної культури і спорту 

комунальної власності Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади, здійснення їх 

реконструкцій,  поточних та капітальних ремонтів  

Комітет по фізичній культурі і 

спорту міської ради 

2018-2020 

7.1.8 Впровадження в закладах фізичної культури і 

спорту енергозберігаючих заходів 
Комітет по фізичній культурі і 

спорту міської ради 

2018-2020 

7.1.9 Здійснення  благоустрою територій закладів 

фізичної культури і спорту комунальної власності  

Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади 

Керівники закладів 2018-2020 

7.1.10 Забезпечення ведення енергетичного моніторингу 

в онлайн режимі в закладах фізичної культури і 

спорту 

Комітет по фізичній культурі і 

спорту міської ради 

2018-2020 

7.1.11 Сприяння  будівництву багатофункціональних 

спортивних майданчиків та стадіонів з 

врахуванням принципу доступності населення у 

всіх районах Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади  

Департамент міського 

господарства, департамент 

капітального будівництва, 

комітет по фізичній культурі і 

спорту міської ради 

2018-2020 

 

7.2. Фінансове забезпечення та фінансово-господарська діяльність 

Мета: покращення фінансового забезпечення галузі «Фізична культура і спорт» 

та раціонального, ефективного та цільового використання коштів 



№ 

з/п 

 

Найменування заходу 

 

Виконавці 

 

Термін 

виконання 

7.2.1. Забезпечення належного утримання та 

фінансування міських дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл комунальної власності 

Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади  

Комітет по фізичній культурі і 

спорту міської ради,  керівники 

закладів  

2018-2020 

7.2.2 Забезпечення діяльності централізованої 

бухгалтерії комітету по фізичній культурі і 

спорту міської ради 

Комітет по фізичній культурі і 

спорту міської ради 

2018-2020 

7.2.3. Забезпечення проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань  та заходів з 

олімпійських  та  неолімпійських  видів спорту, 

забезпечення участі спортсменів Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади та 

спортсменів, які представляють Вінницьку 

міську об’єднану територіальну громаду, в 

міських, обласних, державних, всеукраїнських  та 

міжнародних змаганнях 

Комітет по фізичній культурі і 

спорту міської ради 

2018-2020 

7.2.4. Забезпечення проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань  та заходів з 

інвалідного спорту; участі спортсменів з 

інвалідністю Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади та спортсменів з 

інвалідністю, які представляють Вінницьку 

міську об’єднану територіальну громаду, в 

міських, обласних, державних, всеукраїнських  

та міжнародних змаганнях 

Комітет по фізичній культурі і 

спорту міської ради 

2018-2020 

7.2.5. Забезпечення  проведення  фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів серед 

населення Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади, заходів з популяризації 

фізичної культури і спорту та здорового способу 

життя 

Комітет по фізичній культурі і 

спорту міської ради 

2018-2020 

7.2.6. Забезпечення надання з бюджету Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади 

комунальним підприємствам Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади галузі 

«Фізична культура і спорт» фінансової 

підтримки (дотації) на: 

- покриття збитків від діяльності підприємства, в 

тому числі на:                 

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;  

-  виплату заробітної плати та сплату єдиного 

соціального внеску; 

 - проведення поточного ремонту приміщень 

(споруд), інженерних мереж та обладнання;  

- проведення капітального ремонту; 

- технічне обслуговування обладнання; 

проведення оцінки  технічного стану та 

Комітет по фізичній культурі і 

спорту міської ради 

2018-2020 



експлуатаційної придатності будівельних 

конструкцій та на інші поточні видатки; 

-  придбання основних засобів (спортивного  

інвентарю та обладнання, офісного  обладнання). 

7.2.7. Здійснення закупівлі автотранспорту для  

дитячо-юнацьких спортивних шкіл та збірних 

команд Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Комітет по фізичній культурі і 

спорту міської ради, міські 

дитячо-юнацькі спортивні 

школи 

2018-2020 

7.2.8. Призначати за рішенням виконавчого комітету 

міської ради за рахунок коштів бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади в межах затверджених в бюджеті 

видатків, стипендії кращим спортсменам 

Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади і спортсменам, які представляють 

Вінницьку міську об’єднану територіальну 

громаду та їх тренерам за високі спортивні 

досягнення 

Комітет по фізичній культурі і 

спорту міської ради  

2018-2020 

7.2.9. Надання фінансової підтримки спортивним 

командам, клубам та спортивним організаціям 

незалежно від форм власності на: 

- здійснення витрат на організацію та проведення 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 

та змагань на території Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади -  оплата для 

учасників заходу: 

- проживання;  

- харчування;  

- проїзду;  

- бронювання квитків;  

- перевезення багажу;  

- транспортних послуг, у тому числі 

придбання паливно-мастильних 

матеріалів; 

- страхування;  

- оформлення віз; 

- виплата добових; 

- внесок за участь у змаганнях 

- медичного обслуговування;  

- придбання нагородної продукції для 

відзначення учасників заходу;  

- придбання друкованої та рекламної 

продукції;   

- оренди приміщень, обладнання, 

сценічних конструкцій;  

- придбання обладнання для проведення 

заходу; 

- придбання м’якого інвентарю; 

- технічне обслуговування обладнання. 

- Здійснення витрат на проведення навчально-

тренувальних зборів і забезпечення участі 

команд, клубів та організацій у змаганнях  

Комітет по фізичній культурі і 

спорту міської ради 

2018-2020 



різного рівня на території Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади, відповідно -  

оплата: 

- проживання;  

- харчування;  

- проїзду;  

- бронювання квитків; 

- перевезення багажу; 

- транспортних послуг, у тому числі 

придбання паливно-мастильних 

матеріалів; 

- страхування;  

- оформлення віз;  

- виплата добових, внесків за участь у 

змаганнях;  

- медичного обслуговування. 

- Інші витрати, пов’язані із здійсненням 

статутної діяльності: 

- придбання спортивного  інвентарю та 

обладнання, м’якого інвентарю; 

- придбання друкованої, рекламної та 

нагородної продукції, офісного приладдя 

та обладнання; 

- оренду приміщень та обладнання для 

проведення навчально-тренувальної 

роботи, участі в змаганнях та проведення 

змагань; 

- оплату праці спортсменам-інструкторам; 

- поточний та капітальний ремонт 

приміщень; 

- ремонт та технічне обслуговування 

обладнання; 

- комунальні послуги та енергоносії; 

- банківські послуги; 

- обов’язкові податки до бюджету. 

7.2.10. Відзначення спортивних колективів закладів 

загальної середньої освіти, вищих навчальних 

закладів 1-4 рівнів акредитації, професійно-

технічних навчальних закладів за підсумками 

рейтингу стану фізкультурно-спортивної роботи 

в закладах загальної середньої освіти, вищих 

навчальних закладах 1-4 рівнів акредитації, 

професійно-технічних навчальних закладах 

Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади 

Комітет по фізичній культурі і 

спорту міської ради 

2018-2020 

7.2.11. Сприяння залученню додаткових фінансових 

ресурсів шляхом: 

- надання послуг, що надаються закладами 

згідно з їх основною діяльністю; 

- додаткової (господарської) діяльності; 

- надання в оренду майна, приміщень; 

Комітет по фізичній культурі і 

спорту міської ради, керівники 

закладів 

2018-2020 



- реалізації в установленому порядку майна 

( крім нерухомого майна); 

- залучення благодійних внесків, тощо. 

7.2.12. Здійснення фінансово-господарської діяльності в 

закладах та організаціях із дотриманням вимог 

чинного бюджетного законодавства 

Комітет по фізичній культурі і 

спорту міської ради, керівники 

закладів 

2018-2020 

7.2.13. Здійснення  закупівлі товарів, робіт і послуг за 

рахунок бюджетних коштів у встановленому 

законодавством порядку 

Комітет по фізичній культурі і 

спорту міської ради, керівники 

закладів 

2018-2020 

7.2.14. Призначати за рішенням виконавчого комітету 

міської ради за рахунок коштів бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади, в межах затверджених в бюджеті 

видатків, стипендії кращим вихованцям 

спортивних шкіл Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади  

Комітет по фізичній культурі і 

спорту міської ради  

2018-2020 

7.2.15. Оплата послуг з проживання та харчування 

учасників загальноміських  фізкультурно-

спортивних заходів, в тому числі спортивних 

фестивалів та відкритих змагань 

Комітет по фізичній культурі і 

спорту міської ради 

2018-2020 

7.2.16. Оплата послуг відео-, аудіо зйомки під час 

проведення загальноміських  фізкультурно-

спортивних заходів 

Комітет по фізичній культурі і 

спорту міської ради 

2018-2020 

7.2.17. Оплата рекламно-інформаційних послуг  Комітет по фізичній культурі і 

спорту міської ради 

2018-2020 

7.2.18. Здійснення заходів заохочення - відзначення 

кращих спортсменів, тренерів, активістів, 

ветеранів спорту, колективів, навчальних 

закладів тощо.  

Комітет по фізичній культурі і 

спорту міської ради 

2018-2020 

 

8. Інформаційне забезпечення сфери фізичної культури і спорту 

Мета: заохочення населення до здорового способу життя та вдосконалення 

системи інформування про спорт і фізичну культуру  Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади. 

 
№ 

з/п 

Найменування заходу Найменування 

показника 

Виконавці Термін 

виконання, 

роки 

1. Забезпечення висвітлення визначних 

спортивних подій  

Перелік заходів Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради,  

департамент у справах 

ЗМІ та зв’язків з 

2018-2020 



громадськістю міської 

ради  

2. Популяризація фізичної культури та спорту 

шляхом співпраці із засобами масової 

інформації 

Перелік заходів Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради,  

департамент у справах 

ЗМІ та зв’язків з 

громадськістю міської 

ради 

2018-2020 

3. Виготовлення та розміщення соціальної 

реклами  в рамках програми використання 

соціальної реклами для інформування 

громадськості та профілактики негативних 

явищ у суспільстві    

Кількість 

виготовленої 

продукції 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради,  

департамент у справах 

ЗМІ та зв’язків з 

громадськістю міської 

ради, комунальне 

підприємство 

«Інститут розвитку 

міст» 

 

4. Організація і проведення на постійній основі 

прес-конференцій, брифінгів, круглих столів 

Кількість 

заходів 
Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

2018-2020 

5. Підтримка в актуальному стані інтернет-

порталу комітету по фізичній культурі і спорту 

на зовнішньому сайті міської ради  та інтернет-

сторінки соціальної мережі Фейсбук «Вінниця 

спортивна» 

Актуальний 

стан порталу 
Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

2018-2020 

                             

 

 

 


