
 

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 30.10.2020 № 2464       57 сесія 7 скликання  
             м. Вінниця 

 

 

Про виконання Програми розвитку  

фізичної культури та спорту у Вінницькій  

міській об’єднаній територіальній громаді на  

2018-2020 роки та затвердження Програми  

розвитку фізичної культури та спорту  

у Вінницькій міській територіальній  

громаді на 2021-2023 роки 
 

 

  Протягом дії Програми  розвитку  фізичної  культури  та  спорту у 

Вінницькій міській об’єднаній територіальній громаді у 2018-2020 роках (далі – 

Програма) діяльність міської влади і організацій  фізичної культури і спорту була 

спрямована на забезпечення прав членів територіальної громади в сфері фізичної 

культури і спорту,  першочергово шляхом популяризації здорового способу життя 

серед мешканців,  надання населенню якісних послуг з фізичної культури і спорту 

через мережу комунальних підприємств, установ і закладів, вирішення питань 

матеріально-технічного забезпечення тощо. 

Спостерігаються позитивні  зміни  в  галузі фізичної  культури і  спорту.  

Зокрема, вдосконалена  кількісно та якісно ефективна  система  проведення    

спортивних заходів,  активізовано діяльність з популяризації масового спорту, 

відповідна увага в заходах на виконання Програми приділялась збільшенню 

кількості муніципальних спортивних споруд, зокрема, на баланс міської 

комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Вінниця» передано приміщення 

по вул.О.Антонова,46 (спортивний зал), на баланс комунального підприємства 

«Центральний міський стадіон» передано стадіон приєднаного селища Десна;  

приведенню існуючих спортивних споруд у відповідність до сучасних вимог, 

підвищенню якості підготовки та участі спортсменів до змагань,  удосконалення 

системи дитячо-юнацького спорту та спорту вищих досягнень.  

Щорічно відсоток охоплення населення фізичною культурою і спортом в 

цілому  збільшується на 1 %.  

 Проводяться   спортивно – масові та оздоровчі  заходи,  загальноміські 

фізкультурно-спортивні заходи з популяризації здорового способу життя, 

навчально-тренувальні збори та змагання:  



 

 

 

На постійній основі здійснюються проєкти та акції з популяризації фізичної 

культури і спорту: «Обери свій спорт!», «Спортивний ярмарок» -  презентації 

міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл, «Ти вартий кращого!»; «Ти зможеш, 

якщо зміг я!»; «Спортивні ігрища»; комплекси заходів в рамках  відзначення Дня 

Перемоги, Дня Європи, Дня фізичної культури і спорту,  Дня міста, в тому числі 

фестивалі спорту, комплексні змагання серед осіб з інвалідністю тощо. 

Інноваційними проєктами стали: у 2018 році до Дня міста організовано 

боксерське шоу - міжнародний турнір   «Великий бокс», подія викликала великий 

інтерес в Україні; в рамках свята  "На Івана, на Купала"  проведено фестиваль з 

водних видів спорту «Спортивний купальський пікнік» за участю близько 5000 

осіб. 

Також знаковими подіями спортивної Вінницької ОТГ стали наступні.  

У 2018 році: вперше в історії України індорхокеїсти ( у складі команди 

переважно вінничани)  увійшли у топ-8 кращих команд Європи; вінницький 

спортсмен Сергій Грачов протягнув два муніципальних автобуси вагою 22 тонни 

400 кг на відстань 19 метрів за 19 секунд та встановив рекорд України  в категорії 

«Спорт» із вправи трак-пул, загалом у Вінниці відбулось 29 Всеукраїнських та 

міжнародних змагань. 

У 2019 році: відбувся перший міжнародний дитячий шаховий фестиваль 

«Золота молодь», де встановлено рекорд України за кількістю  учасників - 648 

спортсменів з семи країн; до Дня Європи проведено Фестиваль спорту «Сила міст 

-7» - міжнародні змагання  з таеквондо ІТФ (Білорусь, Болгарія, Чехія, Україна; 

до Дня міста проведено Фестиваль спорту "Сила міст - 8": відкритий турнір зі 

спортивного брейк-дансу, показові виступи та майстер-класи зі спортивних танців 

від чемпіонів світу; у Вінниці відбулось 35 Всеукраїнських та міжнародних 

змагань. 

Путівку на Олімпіаду - 2021 виборов Олег Царьков – Заслужений майстер 

спорту України   (вперше в історії вінницької кульової стрільби), а на  

Паралімпіаду-2021 - Олексій Денисюк - Заслужений майстер спорту України.  
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Поряд із масовими фізкультурно-спортивними та оздоровчими заходами, 

аудиторією яких є широкі кола населення, проводяться змагання місцевого рівня 

(локальні чемпіонати, Кубки міста та  міські турніри з окремих видів спорту), які 

теж є важливою складовою належного функціонування галузі спорту: 

 
З метою розвитку велосипедної інфраструктури у Вінницькій 

ОТГ  департаментом енергетики, транспорту та зв’язку міської ради загалом 

облаштовано 74,4 км. велодоріжок, облаштовано 1200 велопаркомісць, 

поновлюється  велосипедна розмітка на вулицях міста.  

Організовуються заходи з популяризації велосипедного руху, в тому числі  

під час акцій “Обери свій спорт!”, “Олімпійський урок”, “Олімпійський тиждень”; 

велопробігів до Всесвітнього Дня здоров’я, Велодень, До Дня без автомобіля та 

інші.  

З метою забезпечення розвитку фізичної культури серед населення міста 

департаментом міського господарства міської ради протягом 2018-2020 років 

облаштовано у м. Вінниці 26 багатофункціональних дитячо - спортивних 

та  малих спортивних майданчиків. 

На вулицях міста в рамках міської Програми використання соціальної 

реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у 

суспільстві  виготовляються та розміщуються білборди: «Спортивна слава 

Вінниці», «Обери свій спорт!» тощо. 

В соціальних мережах «Інстаграм», «Фейсбук» та каналі «Ютуб» 

висвітлюються спортивні події, анонси, досягнення вінничан тощо. Загальна 

кількість підписників більше 7 тисяч осіб. 

Збільшено кількість вихованців міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл: 
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Підвищується ефективність роботи міських дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл,  які у щорічному рейтингу Мінмолодьспорту з вищої спортивної 

майстерності посідають призові місця.  

Так, за Всеукраїнським рейтингом 2018 року - МДЮСШ №2 посіла 4 місце, 

а  МК ДЮСШ «Вінниця» - 5 місце; за підсумками 2019 року МДЮСШ №2 посіла 

6 місце, а МК ДЮСШ «Вінниця» - 11 місце серед   1267 спортивних шкіл. Останні 

дванадцять років вінницькі спортивні школи безперервно входять у десятку 

найкращих спортивних шкіл України. 

З метою розвитку водних видів спорту створено відділення популярного 

виду спорту - веслування на човнах «Дракон». 

Ряд шкіл, завдання яких готувати резерв до спорту вищих досягнень, вже 

працюють як школи вищої спортивної майстерності. Практично у кожній є 

чемпіони світу та Європи у своїй віковій категорії.  

У 2018-2020 роках спортивні школи підготували спортсменів наступних 

звань: 

Кількість здобутих спортивних звань спортсменами  ДЮСШ 

Вінницької ОТГ 
Рік Кандидат в 

майстри спорту 

України 

Майстер 

спорту 

України 

Майстер спорту 

міжнародного 

класу України 

Заслужений 

тренер 

України 

Заслужений 

майстер спорту 

України 

ОТГ В тому 

числі 

міські 

ДЮСШ 

ОТГ В тому 

числі 

міські 

ДЮС

Ш 

ОТГ В тому 

числі 

міські 

ДЮСШ 

ОТГ В тому 

числі 

міські 

ДЮСШ 

ОТГ В тому 

числі 

міські 

ДЮСШ 

2018 148 76 30 13 8 2 3 1 - - 

2019 163 75 50 12 8 2 2 1 1 1 

2020 

(1 пів-

річчя) 

71 20 11 4 - - - - 1 - 
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В період 2018-2020 років шляхом проведення реконструкцій, капітальних та 

поточних ремонтів покращено інфраструктуру  міських дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл та комунального підприємства «Центральний міський стадіон», 

що також стало запорукою високих спортивних досягнень міських ДЮСШ. На 

дані роботи використано 10765,1 тис.грн. Також оновлено матеріально-технічну 

базу, на що в період 2018-2020 років  освоєно 9272,7 тис.грн.  

Щороку охоплюється оздоровленням та  відпочинком більше 500  

вихованців МДЮСШ. 

Під час карантину у зв’язку із поширенням COVID-19 продовжувались 

дистанційні тренування вихованців міських спортивних шкіл.  

Забезпечується підготовка та участь спортсменів Вінницької ОТГ у 

змаганнях обласного, Всеукраїнського, Європейського та світового рівнів; 

здійснюється вагома підтримка вінничан - кандидатів та членів олімпійських 

збірних команд.  Вінницька область незмінно займає 1 місце з неолімпійських 

видів спорту та 2 – з олімпійських видів спорту у Всеукраїнському рейтингу 

спорту вищих досягнень (більше 80-ти відсотків це досягнення вінницьких 

спортсменів).  

Здійснюються заходи із заохочення кращих спортсменів та їх тренерів -  за 

високі спортивні досягнення їм призначаються стипендії Вінницької міської ради; 

переможці і призери Всеукраїнських та міжнародних змагань за підсумками І та 

ІІ півріччя відзначаються  Грамотами та Подяками  Вінницької міської ради та її 

виконавчого комітету і грошовими преміями; за підсумками поточного 

спортивного року традиційно нагороджуються  спортсмени та тренери за 

найвагоміші результати у спорті вищих досягнень.  За період з 2018 по 2020 роки 

призначено   стипендії 37 спортсменам і їх тренерам на загальну суму 1091,215  

тис.грн.  

Надано матеріальну допомогу кращому спортсмену Чупринку І.Ю. в сумі 

62,112 тис.грн. на придбання житла. 

   Актуальними залишаються проблемні питання галузі «Фізична культура і 

спорт». Ключовими потребами у проведенні робіт з оптимізації спортивної 

інфраструктури є наступні: 

1. Продовження роботи із забудови та реконструкції спортивних комплексів, 

майданчиків зі штучним покриттям з тренажерами на відкритому повітрі,  

багатофункціональних майданчиків для ігрових видів спорту на території 

Вінниці та приєднаних територій. 

2. Розробка концепції розвитку Центрального міського стадіону як основної 

спортивної споруди міста. 

3. Будівництво багатофункціонального Палацу спорту (ігрові види спорту, 

штучна ковзанка, басейн). 

4. Будівництво спортивних комплексів з легких конструкцій. 

5. Облаштування спортивних локацій у паркових зонах. 

6. Забудова льодової ковзанки. 

7. Облаштування спортивної інфраструктури для водних видів спорту                          

вздовж річки Південний Буг, Вишенського озера, інших водних об’єктів, 

модернізація існуючих, створення нових. 



 

8. Облаштування «Алеї спорту». 

9. Створення сучасного аквапарку. 

10. Облаштування відкритих басейнів для дітей і дорослих поблизу міських 

водойм.  

11. Створення зимового об'єкту спорту – лижного спуску  

12. Забудова комплексу для технічних видів спорту (автомобільного, 

мотоциклетного, авіамодельного). 

 

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, підпунктом 2 пункту б) статті 

32, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
      

1. Інформацію голови комітету по фізичній культурі і спорту  міської ради про 

виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту у Вінницькій міській 

об’єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки взяти до відома.  

2. Затвердити Програму розвитку фізичної культури та спорту у Вінницькій 

міській територіальній громаді на 2021-2023 роки (далі – Програма) згідно з 

додатком до рішення.  

3. Виконавчим органам міської ради, визначеним відповідальними 

виконавцями Програми, забезпечити реалізацію завдань та заходів Програми.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури  і спорту (О.Алекса). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                        С.Моргунов 
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1.ВСТУП  

1.1. Паспорт Програми розвитку  фізичної  культури  та  

спорту у Вінницькій міській територіальній громаді у 2021-2023 роках 

1 Дата, номер і назва 

розпорядчого документу 

про розроблення Програми 

Рішення виконавчого комітету від 

21.05.2020 р. №1009 «Про затвердження 

Порядку розробки, виконання і 

моніторингу цільових програм» 

2 Розробник Програми Комітет по фізичній культурі і спорту 

міської ради 

3 Співрозробники Програми Виконавчі органи міської ради: 

департамент освіти, відділ молодіжної 

політики, департамент міського 

господарства, департамент капітального 

будівництва,  департамент у справах ЗМІ 

та зв’язків з громадськістю,  Громадська 

рада з розвитку фізичної культури і 

спорту у Вінницькій міській об’єднаній 

територіальній громаді, комунальний 

заклад «Центр підліткових клубів за 

місцем проживання», 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», міські дитячо-юнацькі 

спортивні школи, організації 

фізкультурно-спортивної спрямованості, 

представники спортивних інституцій, 

спортсмени, тренери, функціонери сфери 

фізичної культури і спорту, волонтери, 

Вінницький об’єднаний міський 

військкомат,                 Вінницький 

гарнізон Командування Повітряних Сил 

Збройних Сил України, управління 

фізичної культури і спорту  

облдержадміністрації 

4 Відповідальний 

виконавець Програми 

Комітет по фізичній культурі і спорту 

міської ради 

5 Цільові групи Програми Діти і молодь різних вікових груп, 

доросле населення, люди з інвалідністю, 
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ветерани спорту, організації 

фізкультурно-спортивної спрямованості 

6 Терміни реалізації 

Програми 

2021-2023 роки 

7 Мета Програми Збільшення кількості громадян, які 

охоплені регулярною руховою 

активністю, створення умов для розвитку 

сучасної і доступної спортивно-

оздоровчої інфраструктури, забезпечення 

підготовки та участі спортсменів 

Вінницької ТГ у змаганнях різних рівнів: 

від місцевого до світового 

8 Зв’язок з КІРМ 2030  Концепція інтегрованого розвитку 2030, 

візія « Комфортне, культурне та соціально 

відповідальне місто», стратегічний намір 

3 «Сприяння формуванню здорової 

громади як запоруки стабільного 

економічного зростання міста та 

першооснови для самореалізації»; 

стратегічна ціль 3 «Створення умов для 

збереження здоров’я містян», що включає 

в себе популяризацію здорового способу 

життя; вдосконалення наявної мережі 

спортивних закладів 

9 Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми протягом усього 

терміну виконання, всього, 

грн  

328 961 000 

 з них:  

 -кошти бюджету 

Вінницької міської 

об’єднаної територіальної 

громади, грн 

323 711 000 

 -коштів державного 

бюджету, грн 

- 

 -інші джерела 

фінансування (назвати), 

грн 

-позабюджетні надходження –                  750 

000 грн.; 

субвенція обласного бюджету –       4500 

000 грн. 

10 Очікувані результати 

виконання Програми 
 Збільшення на 0,3% кількості 

громадян, які охоплені регулярною 

руховою активністю та участю у 

загальноміських фізкультурно-
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оздоровчих  та спортивних заходах до 

2023 року: в кількості 92700 осіб, що 

становитиме орієнтовно 23,5 відсотків від 

населення ОТГ. 

 Проведення ремонтів, 

реконструкцій існуючих та будівництва 

нових об’єктів   спортивно-оздоровчої 

інфраструктури. 

 Забезпечення  збереження 

передових позицій успішної участі 

спортсменів Вінницької ТГ у змаганнях 

різного рівня; розвиток пріоритетних 

видів спорту:  

Олімпійські види Неолімпійські 

види 

Баскетбол Автомобільний 

спорт 

Бокс Авіамодельний 

спорт 

Боротьба греко-

римська 

Боротьба самбо 

Велосипедний спорт Боротьба сумо 

Веслувальний слалом Радіоспорт 

Веслування на 

байдарках і каное 

Спортивна 

акробатика 

Волейбол Пауерліфтинг 

Легка атлетика Футзал 

Стрільба кульова Шахи 

Футбол Шашки 

Хокей на траві Таеквон-до ІТФ 

 Створення  умов для соціальної 

адаптації та реабілітації осіб з 

інвалідністю шляхом реалізації 

перспективних проєктів із залучення до 

занять спортом  та максимальної 

організаційної та фінансової підтримки. 

 

1.2. Визначення проблем, на розв’язання якої спрямована Програма 

Аналіз інформації та статистичних даних 

Аналіз даних галузі фізичної культури і спорту, зафіксованих в системі 

індикаторів Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030: 

 
№ 

з/п 

Назва індикатора Одиниця 

вимірювання 

індикатора 

2017 

рік 

2018 

рік 

2019 

рік 

2020 рік, 

очікуване 

1 кількість заходів 1116 1198 1225 700 
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загальноміських 

фізкультурно-

оздоровчих та 

спортивних заходів, 

навчально-

тренувальних 

зборів та змагань  

2 кількість 

позашкільних 

спортивних груп у 

міських ДЮСШ 

одиниць 215 222 237 238 

3 кількість учасників 

позашкільних 

спортивних секцій 

та гуртків (груп) у 

міських ДЮСШ 

осіб 2182 2256 2433 2526 

4 кількість змагань, 

проведених 

комітетом по 

фізичній культурі і 

спорту міської ради 

заходів 170 181 182 140 

5 кількість 

відвідувачів та 

учасників 

фізкультурно-

оздоровчих та 

спортивно-масових 

заходів 

осіб 85775 92375 92495 54500 

6 кількість осіб з 

інвалідністю, які 

взяли участь у 

фізкультурно-

оздоровчих та 

спортивних заходах  

осіб 87 108 118 118 

 Згідно з  Концепцією інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030 на фоні 

негативного демографічного прогнозу в масштабах України в тому числі 

через низьку тривалість життя населення місто Вінниця прагне зберегти, 

збагатити та примножити наявний людський ресурс, адже одним із основних 

викликів Вінницької міської територіальної громади названо старіння 

населення. 

Тривалість життя. 

Згідно з дослідженням Інституту оцінювання стану здоров'я,  найбільша  

тривалість життя у світі в Японії - майже 84 роки, друге та третє місця у 

рейтингу займають Сінгапур та Швейцарія - близько 83 років. 

Зазначається, що тривалість життя в Україні складає 72,1 роки, що є дещо 

нижче за середній показник у світі — 72,48 років. 

Українці в середньому живуть довше за жителів Казахстану, Індонезії,  

Північної Кореї, проте середня тривалість життя в Україні все ж є меншою, 

ніж у країнах Західної Європи та Північної Америки. 
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Джерело  інформації: https://hromadske.ua/posts/najbilsha-trivalist-zhittya-do-2040-roku-

bude-v-ispaniyi-doslidzhennya;   

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0

%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%8

2%D0%B0%D0%BD%D1%83 
Спостерігається тенденція зменшення наявного населення Вінниці 

 
 
Джерело  інформації : https://www.vn.ukrstat.gov.ua/index.php/statistical-

information/-2015-.html# 

Стан здоров'я населення. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоровʼя в 2019 році за рівнем 

здоров’я українці перебувають на 93 місці з 169 країн світу. Щороку серцево-

судинні захворювання в Україні забирають близько 400 тисяч життів 

українців. 

Дослідження розвинутих країн доводять, що регулярні заняття фізичною 

активністю допомагають скоротити захворюваність на хвороби серцево - 

судинної системи до 36%, а також, в окремих випадках, зменшити 

84
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https://hromadske.ua/posts/najbilsha-trivalist-zhittya-do-2040-roku-bude-v-ispaniyi-doslidzhennya
https://hromadske.ua/posts/najbilsha-trivalist-zhittya-do-2040-roku-bude-v-ispaniyi-doslidzhennya
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83
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негативний вплив на організм  людини  шкідливих  звичок,  підвищити  

стресостійкість та відволікти від асоціальної поведінки, сприяти розвитку 

усіх сфер нашого суспільства. 
Джерело  інформації: http://academy.gov.ua/ej/ej20/PDF/8.pdf 

У Вінницькій ТГ ситуація із захворюваності населення на хвороби серцево 

- судинної системи відображає в цілому позитивну динаміку, але за даними 

департаменту охорони здоров’я міської ради захворюваність залишається  

високою: 

 
 

Джерело інформації:   

https://www.vmr.gov.ua/Branches/Lists/HealthCare/ShowContent.aspx?ID=88 

Охоплення руховою активністю 

   Останнім часом в Україні спостерігається позитивна тенденція 

зростання числа осіб, які використовують різні види та форми оздоровчої 

рухової активності. 
Джерело  інформації : http://dsmsu.gov.ua/media/2020/05/22/16/merged22.pdf 

Але за результатами загальнонаціонального опитування населення 

України стосовно спортивної діяльності з урахуванням рекомендацій 

європейського проекту COMPASS встановлено, що 21 % населення України 

займається фізичною культурою і спортом, що є найнижчим показником 

серед країн, які проводили опитування за проектом COMPASS.  
Джерело  інформації:https://sportpedagogy.org.ua/html/journal/2008-09/08dumsau.pdf 

Базовим опитуванням мешканців міста Вінниця для моніторингу 

впровадження Концепції інтегрованого розвитку міста ( GfK Ukraine), 

проведеним у 2019 встановлено, що третина мешканців (34%) активно 

займаються фізичною активністю самостійно або у секціях. Головні місця 

для занять фізичною культурою – вдома, на громадських майданчиках, у 

дворах та спортивних залах.  

68571
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Більше третини любителів активного способу життя (від 38% до 48%) 

задоволені можливостями для занять спортом, доступністю майданчиків і 

залів та їх станом. Водночас меншу задоволеність (менше третини 

задоволених) викликає доступність і стан басейнів.  

У Вінницькій ТГ 24,5 відсотки населення залучені до здорового способу 

життя, що вище середнього показника по Україні, який складає 21%.  

Рівень охоплення населення Вінницької ТГ фізичною культурою і 

спортом щорічно збільшується (під час визначення тенденції не враховано 

2020 рік у зв’язку зі скасуванням переважної частини заходів під час 

Всеукраїнського карантину):  
Рівень охоплення населення Вінницької ТГ фізкультурно-спортивними та 

оздоровчими заходами, %  

Рік  2017 2018  2019  2020  

очікуване 

Відсоток населення, охопленого 

фізкультурно-спортивними та 

оздоровчими заходами  

23,1 24,0 25,0      20,0 

Джерело інформації: звіт з фізичної культури і спорту Вінницької ОТГ, ф.№2-ФК  

Згідно нормативів Державного соціального стандарту у сфері фізичної 

культури і спорту (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0559-13#Text), у 

Вінницькій ТГ повинно функціонувати не менше 14-ти дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, - на даний час у місті працює 18 ДЮСШ, що є значним 

позитивом, адже залучення людей до спорту, особливо молоді, дає також 

змогу знизити криміногенність в громаді, що проявляється у зменшенні 

кількості осіб, які мають наркотичну й алкогольну залежність, а також у 

підвищенні попиту на послуги у сфері спорту та спортивного сервісу. 

Стан ґендерної рівності у галузі фізичної культури і спорту 

Спорт є тією сферою, в якій дуже відчутно проявляються традиційні 

ґендерні стереотипи та ґендерно зумовлена поведінка.  

Спортивна діяльність має низку специфічних особливостей, що сприяють 

формуванню ґендерних стереотипів.  

Так, для чоловіків заняття спортом сприяє формуванню якостей 

особистості, які сприймаються як «чоловічі» — сила, наполегливість, 

цілеспрямованість.  

Хоча часом жінки активно долучаються до спорту, проте і дотепер 

існують певні види, які характеризуються як більш чоловічі або жіночі.  

Агресивний фізичний контакт — це частина чоловічого спорту, тоді як 

грація й елегантність — риси типової спортсменки-жінки.  

Існують види спорту, які відносяться до стереотипів маскулінності 

(мужності, сили, проявів жорсткості у взаємодії із супротивником), до яких 

належать різні види єдиноборств, і фемінності, де необхідні м’якість, 

емоційність, артистизм (наприклад, танці, художня гімнастика, фігурне 

катання). 
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Саме спорт дає можливість досягнення рівноправ’я між чоловіками та 

жінками шляхом встановлення загальних правил та цінностей, таких як чесна 

гра, недискримінація, командна робота тощо.  

Залучення жінок та дівчат до спорту сприяє розвитку їхніх лідерських 

навичок, незалежності, активності, конкурентоздатності, самовпевненості.  

Всі ці якості сприяють розширенню повноважень дівчат і жінок та дають 

їм можливість будувати своє професійне і сімейне життя за власним вибором.  

У всьому світі показник участі жінок у спортивних заходах нижчий, ніж 

чоловіків.  

Дуже часто участь жінок у тренуваннях та спортивних заходах обмежена 

браком часу, який пов’язаний із подвійним навантаженням жінок — 

додатковим виконанням ними роботи по догляду за дітьми та родичами.  

Взагалі проблема ґендерного насильства в спорті є проблемою, якій 

приділяється все більше уваги на міжнародному рівні. Дані про поширеність 

статевих та сексуальних домагань у спорті коливаються в межах 14—73 % у 

дев’яти європейських країнах, які здійснили емпіричні дослідження в цій 

галузі.  

Вважається, що випадки статевих та сексуальних домагань трапляються 

у всіх видах спорту.  

Ґендерне насильство у спорті включає зловживання та сексуальні 

домагання з боку чоловіків-тренерів щодо жінок та дівчат.  

В Україні проблема сексуальних домагань та ґендерного насильства в 

спорті не є темою для публічного обговорення. 

Ще одним проявом ґендерної нерівності в спортивній сфері є переважна 

більшість чоловіків на тренерських посадах. Жінки-тренерки частіше 

зустрічаються у спорті, де є висока частка жінок (наприклад, танці, художня 

гімнастика, фігурне катання), і вони переважно працюють з жінками, 

підлітками та дітьми.  

Проте, кількість жінок, які працюють на тренерських посадах, практично 

у всіх видах спорту, видається непропорційно низькою щодо загальної 

кількості жінок у спорті. Це означає, що багато чоловіків тренують жінок і 

дівчат, і лише деякі жінки тренують чоловіків.  

Домінування чоловіків у тренерських колективах може бути одним із 

факторів, який негативно впливає на відвідування спортивних шкіл 

дівчатами.  

На додачу до наявності психологічних бар’єрів, можливості зіткнутися із 

сексуальними домаганнями та насильством, дівчатам може не вистачати 

успішних історій і прикладів поведінки жінок у спорті. 

Відображення заходів і досягнень у сфері спорту в засобах масової 

інформації має безпосереднє відношення до питань ґендерної рівності. 

Здебільшого ЗМІ генерують повідомлення, які ретранслюють і 

закріплюють стереотипи щодо розподілу видів спорту на «чоловічі» та 

«жіночі».  
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Жінки-спортсменки дуже часто зображуються «жіночими» та 

«сексуальними», а не сильними, спритними, професійними, що знецінює їхні 

досягнення в спорті.  

Загальне дослідження, проведене Інститутом масової інформації  

свідчить про те, що жінки виступають героїнями матеріалів медіа втричі 

рідше ніж чоловіки — в середньому лише у 27 % випадків. 
 Джерело інформації : https: 

//mof.gov.ua/storage/files/%D0%93%D0%9E%D0%91%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1

%80%D1%82.pdf 

У Вінницькій ТГ в рамках реалізації проєкту «Гендерний бюджет: 

бюджет для всіх і кожного», який  впроваджується громадською організацією 

«Інститут соціально-економічних та політичних ініціатив» за підтримки 

Вінницької міської ради, проведено гендерний аналіз бюджетної програми 

«Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту», яка фінансується з 

місцевого бюджету Вінницької територіальної громади в розрізі видатків на 

галузь фізичної культури і спорту. 

Вищенаведеним аналізом встановлено, що дана Програма є гендерно-

нейтральною, оскільки передбачено, що її заходи однаковою мірою 

спрямовані на надання послуг фізичної культури і спорту для усіх категорій 

осіб.  

МДЮСШ надають послуги з 18 олімпійських та 8 неолімпійських видів 

спорту. Протягом 2018-2019 рр. основна частина відвідувачів ДЮСШ 

займається олімпійськими видами спорту (1846 осіб, або 78% - у 2018 році та 

1883 особи, або 80% - у 2019 році).  

Відвідувачі з неолімпійських видів спорту становлять 22% (521 особа) – 

у 2018 році та 20 (490 осіб) – у 2019 році.  

Спостерігається значне переважання хлопців серед вихованців міських 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - МДЮСШ) Вінницької ТГ, яке 

прогресує: частка хлопців зросла з 73% у 2018 році до 77% у 2019 році.  

У 2020 році частка хлопців зменшилась на 3,5 % у порівнянні з 2019 

роком та складає 73,5%.  

Хлопці чисельно переважають в усіх видах спорту. Питома вага дівчат 

серед тих, хто займається неолімпійськими видами спорту у 2018 році, 

становить 20% (103 особи), у 2019 році - 24% (117 осіб). 

Питома вага хлопців серед тих, хто займається олімпійськими видами 

спорту у 2018 році становить 71% (1311 осіб), у 2019 році - 77% (1459 осіб) 

Серед усіх видів спорту протягом 2018-2019 рр. Майже 100% 

представленість хлопців спостерігається у боксі, греко-римській боротьбі, 

важкій атлетиці (у 2018 р.) та пауерліфтингу (у 2019 р.).  

Дівчата 100% переважають у художній гімнастиці. Гендерний баланс 

хлопців і дівчат 50% : 50% відповідно, представлено у спортивному 

орієнтуванні у 2019 році. 

За здобутками спортсменів (хлопці та дівчата), отриманих на змаганнях, 

встановлено, що у спортсменів-хлопців більша частка нагород. У 2018 році 

спортсменами отримано 4227 медалі, з яких 3032 медалі (золото – 68% (1161), 

срібло – 73% (951), бронза – 75% (920)) вибороли спортсмени-хлопці (72%), 
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а 1195 (золото – 32% (536), срібло – 27% (358), бронза – 25% (301)) – дівчата 

(28%).  

Найбільше нагород було отримано:  

- у 2018 році – 655 нагород у боротьбі сумо, з них 56% (369) хлопцями та 

44% (286) дівчатами;  

- у 2019 році – 875 нагород у веслуванні, з них 62% (541) хлопцями та 

38% (334) дівчатами.  

Серед тренерів спортивних шкіл чисельно переважають тренери-

чоловіки у 2018-2019 рр. – 77% (74-77 осіб), частка жінок – 33% (37 осіб). 

За результатами описаного вище аналізу доцільно: 

1. За допомогою соціальної реклами шляхом проведення просвітницьких 

та інформаційних заходів за участі спортсменок сприяти ширшому 

залученню дівчат та жінок до занять спортом. 

2. Розвивати спортивну інфраструктуру Вінницької ТГ (будівництво, 

реконструкція, матеріальне обладнання), з урахуванням потреб жінок 

(дівчат) і чоловіків (хлопців) з метою створення рівних умов в отриманні 

послуг у галузі фізичної культури та спорту.  

3. Інформувати дітей шкільного віку та молодь про можливості 

одержання послуг у дитячо-юнацьких спортивних школах.  

 

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; Концепція інтегрованого 

розвитку м. Вінниці 2030 тощо. 

В процесі підготовки Програми відстежено її повну відповідність діючим 

нормам законодавства, в першу чергу, галузевого.  

 

Опис успішних прикладів  

Велорух 
На сьогоднішній день досить актуальним є питання здоров'я, активного 

дозвілля та еко-стилю життя, тому для розвитку громади важливим є 

створення велосипедної інфраструктури, адже велосипедний транспорт 

набуває все більшої популярності серед молоді: це швидко, зручно та дешево 

в порівнянні з автомобілем.  

В Україні Вінницю називають містом велосипедів. Не дивлячись на те, 

що розвиток велоруху органічно відбувається у туристичних та більших 

містах, Вінниця – справжнє європейське веломісто, настільки популярним є 
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двоколісний транспорт у столиці Поділля, -  постійно займає у цьому питанні 

першість.  

На день фіксується до 433 прокатів велосипедів.  

Зараз Next Bike - система громадського велопрокату, яка працює більше 

ніж у 150 містах світу на 4 континентах та дозволяє використовувати 

велосипед, як транспортний засіб без потреби купувати власний,  

функціонує у  містах, серед яких міста-мільйонники Львів та Харків. 

   Відбуваються реконструкції та облаштування нових велодоріжок, в 

тому числі створюються окремі велодоріжки без зменшення ширини проїзної 

частини руху авто з відокремленим проїздом велосипедистів, 

встановлюються парковки.  

Протягом 2018-2020 років облаштовано 41,15 км. велодоріжок, 

облаштовано 1200 велопаркомісць, поновлюється  велосипедна розмітка на 

вулицях міста.  

 Але проблемою є відсутність традиційної велодороги, яка зв’язувала би 

обидва кінці міста. 

Зростання частки велосипедного руху є одним з тактичних засобів 

досягнення стратегічної мети – зробити громадський простір міста 

доступним для усіх користувачів, а транспортну систему міста – сталою. 
Джерело інформації: https://vezha.ua/vinnytsya-misto-velosypediv-yak-ne-vinnychanka-

znajomylasya-z-veloruhom-ta-vyprobovuvala-mistsevi-velodorizhky-foto/; департамент 

енергетики, транспорту та зв’язку міської ради. 

За результатами опитування вінничан для моніторингу впровадження 

Концепції інтегрованого розвитку міста ( GfK Ukraine), 12% опитуваних 

використовують велосипед для пересування по місту, але лише для 1% це є 

основний спосіб руху, незважаючи на високу задоволеність зручністю 

пересування по місту на велосипеді, достатністю облаштованих 

велосипедних доріжок, безпечністю і зручністю руху на велосипеді. 

Найбільшу незадоволеність (10%) викликає незручність зберігання 

велосипедів. Також близько 5% незадоволені достатністю місць для 

паркування велосипедів та облаштованістю велосипедних маршрутів у 

зелених зонах.  

Під час експертного обговорення в рамках розробки проєкту Стратегії 

Вінницької міської ТГ до 2030 року за темою “Транспорт, мобільність та 

екологічність міського життя” серед запропонованих ідей -  місця у 

транспорті для велосипедів, парковки в центрі міста і “перехоплюючі” 

паркінги за містом. Наразі триває робота над велосипедними маршрутами, 

які будуть поєднувати Вінницю та сусідні громади.  

У Вінницькій ТГ до 2023 року планується забудувати велосипедні 

доріжки протяжністю 115 км. Будівництво велодоріжок, влаштування 

велосмуг фінансуються в складі  капітальних та поточних робіт з утримання 

вулично-шляхової мережі. Наразі є 74,4 кілометри велодоріжок. 

Великі міста України, такі як Київ, Львів, Одеса, Харків уже мають 

велосипедні доріжки, що побудовані у межах міста та розташовані вздовж 

важливих магістралей.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B2
https://vezha.ua/vinnytsya-misto-velosypediv-yak-ne-vinnychanka-znajomylasya-z-veloruhom-ta-vyprobovuvala-mistsevi-velodorizhky-foto/
https://vezha.ua/vinnytsya-misto-velosypediv-yak-ne-vinnychanka-znajomylasya-z-veloruhom-ta-vyprobovuvala-mistsevi-velodorizhky-foto/
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У Німеччині є спеціальні криті велопарковки, велопаркінги з охороною. 

Нідерландські велопарковки оснащені не тільки захистом від поганих 

погодніх умов, а й сконструювані за таким принципом, який дозволяє 

вберегти велосипед від крадія.  

Окрім створення благ для місцевих жителів, більшість країн зацікавлена 

і в заохоченні туристів до велотранспорту. Існують мережі велопрокатів, які 

дозволяють орендувати велосипед, просто зареєструвавшись та внісши 

депозит.  

Нині, у зв'язку з пандемією коронавірусу, велосипедний рух  переживає в 

Європі справжній бум. 

Тренд до дедалі більшого використання велосипедів у великих містах, 

який давно намітився, різко прискорила пандемія COVID-19.  

Вона породила страх заразитися в громадському транспорті і спонукала 

багатьох пересуватися на двоколісному транспорті під відкритим небом. 

Якщо в Німеччині заговорили про велосипедний "мінібум", то в Італії 

йдеться про "революцію", повідомляє з 

Риму німецька інформаційна агенція dpa.  

На вулицях італійських міст після зняття карантину в травні несподівано 

з'явилась велика кількість велосипедистів.  

При цьому уряд країни готовий підтримати нове захоплення своїх 

співвітчизників сумою в 120 мільйонів євро. Жителям міст з населенням 

понад 50 тисяч осіб обіцяна при купівлі велосипеда компенсація 60-ти 

відсотків його вартості, максимум 500 євро. 

До того ж 1 червня 2020 року Париж запустив антикризову програму 

щодо підтримки автопрому, в рамках якої можна отримати субсидії на 

покупку електричного велосипеда. У 2017 році у Франції вже діяла подібна 

програма стимулювання попиту на електровелосипеди. 

Тож цілком можливо, що незабаром до таких велосипедних держав, як 

Нідерланди, Данія, Угорщина, Швеція, Фінляндія, приєднаються Італія і 

Франція. Принаймні в Мілані вже до вересня мають намір прокласти 25 

кілометрів нових велосипедних доріжок. А влада Рима заговорила навіть про 

150 кілометрів. 

Зазвичай великим є й ринок велосипедів у Німеччині. Однак і тут зараз 

спостерігається велосипедний мінібум, який теж значною мірою пов'язаний 

з коронавірусом.  

Опитування свідчать, що багато німців цілеспрямовано скорочують 

користування громадським транспортом через побоювання заразитися або 

відчуття дискомфорту через необхідність одягати маску. Замість цього 

сідають на велосипед. 

У Литві при утилізації старого автомобіля в рамках програми на загальну 

суму у п'ять мільйонів євро можна отримати зараз субсидії на покупку нового 

велосипеду.  

У Кельні в останні роки значно розширили велосипедні доріжки, зокрема 

й на центральних вулицях міста. В Гамбурзі в рамках програми звільнення 

https://www.dw.com/uk/%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%94-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%8F%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D1%83-%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D1%83-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE/a-53656117
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від автомобілів центру міста ухвалено рішення спорудити парковки для 40 

тисяч велосипедів. 

Пільгові умови в терміновому порядку надала велосипедистам влада 

Берліна. Після того, як жителі чотирьохмільйонного міста через коронавірус 

в масовому порядку пересіли на велосипеди, на багатьох найважливіших 

магістралях з'явилася тимчасова розмітка. Вона потіснила автомобілі, щоб 

забезпечити більшій кількості велосипедистів можливість зберігати на 

доріжках соціальну дистанцію. 

Однак вплив велосипедної галузі, яка швидко набирає силу, теж не варто 

недооцінювати. У Німеччині наразі близько 280 тисяч осіб займаються 

виробництвом, продажем і ремонтом велосипедів. На їх купівлю жителі 

країни витратили в 2019 році 4,2 мільярда євро - на 34 відсотки більше, ніж 

роком раніше. Таке значне збільшення виручки пояснюється, перш за 

все,  популярністю електровелосипедів, що зростає. 
Джерело  інформації: 

http://www.nuos.edu.ua/upload/iblock/871/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81

%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%20%D1%96%D0%BD%D1%8

4%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1

%80%D0%B0.pdf 

 

Визначення напряму 

Урядом затверджено Програму дій, яка визначає цілі та пріоритети 

України на наступні чотири роки  (постанова  Кабінету  Міністрів  України 

від 02 квітня 2020 р. № 270). Однією з визначених цілей Програми є 

підвищення стандартів життя, а одним із ключових завдань – створення умов 

для формування фізичного  і  ментального  здоров’я  населення  та  

підвищення  іміджу  України в світі.  

Визначальним  є Указ Президента України №837/2019 від 8 листопада 

2019 року "Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення 

держави" відповідно до засад Олімпійської Хартії Міжнародного 

олімпійського комітету, Міжнародної хартії фізичного виховання, фізичної 

активності та спорту ЮНЕСКО, Європейської Спортивної Хартії, 

Національної стратегії "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова 

нація". 

Також оприлюднено проєкт Стратегії розвитку фізичної культури і 

спорту в Україні до 2028 року, яка    дасть    змогу    комплексно    підійти    

до    розвитку сфери, визначає мету та основні завдання, спрямовані на 

створення умов для розвитку олімпійського руху, спорту вищих досягнень, 

які є основою формування позитивного іміджу України у світовому 

співтоваристві, підтримку паралімпійського і дефлімпійського руху, 

популяризації занять фізичною культурою і спортом як одного із напрямків 

самореалізації українців. 

Цей документ визначає напрям розвитку фізичної культури і спорту 

України на наступні вісім років. 
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1.3.Мета Програми 

Метою Програми є збільшення кількості громадян, які охоплені 

регулярною руховою активністю, в тому числі шляхом формування серед 

мешканців моди на здоровий спосіб життя, створення умов для розвитку 

сучасної і доступної спортивно-оздоровчої інфраструктури, забезпечення 

підготовки та участі спортсменів Вінницької ОТГ у змаганнях різних рівнів: 

від місцевого до світового. 

 

1.4. Пріоритетні завдання Програми 

1. Популяризація здорового способу життя серед мешканців Вінницької 

міської територіальної громади,  подолання стану байдужості до власного 

здоров'я, реалізація дитячої і молодіжної політики у сфері фізичної культури  

і спорту шляхом створення умов для розвитку регулярної рухової активності 

різних верств населення з урахуванням інтересів, побажань, здібностей та 

індивідуальних особливостей кожного,  облаштування велосипедних 

доріжок, спортивних споруд та інших місць для активного дозвілля 

населення, проведення акцій, реалізації перспективних проєктів, «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 та резервного 

спорту 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, авіамодельний спорт, боротьба самбо, боротьба сумо, 

радіоспорт, спортивна акробатика, пауерліфтинг,  футзал, шахи, шашки, 

таеквон-до ІТФ; 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 розвитку матеріально-технічної бази спорту та 

вжиття заходів до залучення інвестицій на зазначену мету, поступового 
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оновлення спортивної матеріально-технічної бази закладів фізичної культури 

і спорту, зокрема дитячо-юнацьких спортивних шкіл і закладів загальної 

середньої освіти; будівництва спортивних споруд, 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.  

 

1.5. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, строки 

виконання Програми 

Вектор – підвищення рівня фізичної активності 

Низький рівень усвідомлення цінності здоров'я як власного капіталу, 

перебування переважної більшості населення в умовах соціально-

економічної нестабільності призвели до несприятливих для ведення 

здорового способу життя обставин.  

Тому необхідно створити умови для оздоровчої рухової активності та 

ведення здорового способу життя, формування відношення до власного  

здоров'я як найвищої соціальної цінності шляхом: 

 забезпечення координації дій усіх заінтересованих суб'єктів, 

органів  місцевого самоврядування з питань популяризації серед 

населення фізичної культури і спорту; 

 забезпечення популяризації фізичної культури і спорту та 

пропаганди здорового способу життя шляхом створення соціальної 

реклами на телебаченні, сторінках соціальних мереж, залучення 

провідних спортсменів, тренерів до формування ціннісного 

ставлення юнацтва і молоді до власного здоров'я, покращення 

фізичного розвитку та фізичної підготовленості; 

 збільшення    кількості     загальнодоступних     фізкультурно-

спортивних     заходів; 

 залучення інститутів громадянського суспільства, у тому числі 

молодіжних   та   дитячих   громадських   організацій,  до  

проведення   заходів з підвищення оздоровчої рухової активності 

населення; 

 впровадження інклюзивного підходу шляхом залучення осіб з 

інвалідністю до активного життя. 

Вектор – розвиток спортивної інфраструктури 

Питання розвитку спортивної інфраструктури і проведення цікавих 

спортивних заходів є серед головних пріоритетів розвитку Вінницької ТГ. 

Важливим чинником для підвищення рівня зацікавленості вінничан  (а 

особливо молоді) заняттями фізичною активністю та спортом має стати 

розвиток і модернізація спортивної інфраструктури Вінницької ТГ. 
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Ключовими потребами у проведенні робіт з оптимізації спортивної 

інфраструктури є : 

1. Продовження роботи із забудови та реконструкції спортивних 

комплексів, майданчиків зі штучним покриттям з тренажерами на відкритому 

повітрі,  багатофункціональних майданчиків для ігрових видів спорту на 

території Вінниці та приєднаних територій. 

2. Розробка концепції розвитку Центрального міського стадіону як 

основної спортивної споруди міста. 

3. Будівництво багатофункціонального Палацу спорту (ігрові види 

спорту, штучна ковзанка, басейн). 

4. Будівництво спортивних комплексів з легких конструкцій. 

5. Облаштування спортивних локацій у паркових зонах. 

6. Забудова льодової ковзанки. 

7. Облаштування спортивної інфраструктури для водних видів спорту                          

вздовж річки Південний Буг, Вишенського озера, інших водних об’єктів, 

модернізація існуючих, створення нових. 

8. Облаштування «Алеї спорту». 

9. Створення сучасного аквапарку. 

10. Облаштування відкритих басейнів для дітей і дорослих поблизу 

міських водойм.  

11. Створення зимового об'єкту спорту – лижного спуску.  

12. Забудова комплексу для технічних видів спорту (автомобільного, 

мотоциклетного, авіамодельного). 

Реалізація названих проєктів у довгостроковій перспективі допоможе 

залучити кошти спортивного туризму у розвиток галузі і покращення 

добробуту вінничан, які задіяні у сфері обслуговування. 

Велике різноманіття спортивних об'єктів, наявність 

висококваліфікованих кадрів, спортивні досягнення мешканців, наявність 

розвиненої інфраструктури спортивних шкіл та закладів фізкультурно-

спортивного спрямування сприятимуть закріпленню за Вінницькою ОТГ 

статусу регіонального лідера і при відповідній інформаційній підтримці 

дозволять збільшити число мешканців, що займаються фізичною культурою 

та спортом і активно проводять свій вільний час. 

Розвиток мережі велодоріжок при наявності широких міжнародних 

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

міжнародних проектів і сприятиме покращенню загального фізичного  стану 

вінничан, збільшення їх мотивації  до занять спортом. 

Вектор – якісні зміни в спорті Вінницької ТГ 

Україна поступово втрачає свої позиції у світовому спортивному русі 

(з 14 загальнокомандного місця у неофіційному заліку серед країн, що брали 

участь в Іграх ХХІХ Олімпіади 2008 року, до 31 місця на Іграх ХХХІ 

Олімпіади 2016 року). Питома вага вінничан-олімпійців також зменшується. 
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Тому необхідно і надалі створювати умови для якісної підготовки 

спортсменів Вінницької ТГ – членів національних збірних команд  України, 

зважаючи, що за відсутності належної підтримки в повному обсязі не 

реалізується мета спорту вищих досягнень, а саме – гордість нації, 

покращення іміджу Вінницької ТГ та України, натхнення громадян через 

міжнародні спортивні перемоги. 

Для ефективного розвитку та можливості якісних змін в спорті 

вінничан визначальними є: 

   створення належних умов для підготовки та участі спортсменів 

Вінницької ТГ та спортсменів, які виступають за наш регіон,  у змаганнях 

обласного, Всеукраїнського, Європейського та світового рівнів,  у тому 

числі осіб з інвалідністю;  

   визначення пріоритетних видів спорту і щорічне оновлення переліку 

для досягнення результатів кожним видом спорту; 

   підтримка соціальної активності та громадських ініціатив у сфері 

спорту, у тому числі шляхом розвитку волонтерства; 

   забезпечення функціонування системи мотивацій тренерів і 

спортсменів до високих спортивних досягнень; 

   удосконалення системи підтримки талановитих спортсменів;   

   забезпечення системного підходу до підготовки резерву шляхом 

проведення різноманітних фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 

серед різних вікових груп; 

   забезпечення сучасним обладнанням та інвентарем суб’єктів сфери 

фізичної культури і спорту. 

Отже, проблемами, на розв’язання яких спрямована Програма, є: 

1. Недостатній рівень мотивації щодо ведення здорового способу 

життя і подовження його тривалості та необхідність залучення 

більшої кількості населення до занять фізичною культурою і 

спортом для покращення стану здоров’я.  

2. Невідповідність розвитку спортивної інфраструктури відповідно до  

вимог сучасності, що зумовлено в тому числі відсутністю 

багатофункціонального Палацу спорту, льодової ковзанки зі 

штучним покриттям,  комплексу для технічних видів спорту, 

недостатньою кількістю критих приміщень для занять спортом. 

3. Недостатнє підвищення рівня розвитку спорту вищих досягнень. 

Строки виконання Програми – 2021-2023 роки. 

1.6. Ключові показники Програми розвитку  фізичної  культури  та  

спорту у Вінницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки 
№ 

з/п 

Назва показника Одиниця 

виміру 

Вихідне 

значення 

показника 

Прогнозні показники 

по роках 

2021 2022 2023 

1. кількість загальноміських 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних  заходів, 

заходів 700 800 900 1000 
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навчально-тренувальних 

зборів та змагань, в тому 

числі: 

1.2. кількість заходів з 

популяризації здорового 

способу життя 

заходів 52 55 58 61 

2. кількість відвідувачів та 

учасників фізкультурно-

оздоровчих та спортивно-

масових заходів (жінки, 

чоловіки) 

осіб 92495 92520 92600 92700 

3. Відсоток населення, 

охопленого фізкультурно-

спортивними та 

оздоровчими заходами 

(жінки, чоловіки) 

% 25 25,1 25,2 25,3 

4. 
Кількість вихованців 

міських дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл (дівчат, 

хлопців) 

осіб, в тому 

числі 

 

2433 2595 2599 2605 

дівчат 666 683 687 693 

хлопців  1767 1912 1912 1912 

5.  Кількість заходів з  розвитку дитячого, дитячо-юнацького спорту та резервного 

спорту - забезпечення підготовки та участі спортсменів у спортивних заходах 

міського та обласного рівнів: 

 

5.1. з олімпійських видів 

спорту 

заходів 113 120 128 135 

 5.2 з неолімпійських видів 

спорту 

заходів 76 79 82 86 

6 Кількість заходів з розвитку  спорту вищих досягнень - забезпечення підготовки 

та участі спортсменів у спортивних заходах всеукраїнського та міжнародного 

рівнів: 

6.1. з олімпійських видів 

спорту 

заходів 265 270 274 279 

6.2. з неолімпійських видів 

спорту 

заходів 202 209 211 215 

7. 

Заходи із забезпечення 

розвитку спорту осіб з 

інвалідністю  

 

заходів 22 23 24 25 

учасників 

(осіб), в 

тому числі: 

118 120 122 124 

чоловіків 101 102 102 102 

жінок 17 18 20 22 

8. Розвиток спорту ветеранів заходів 22 23 24 25 

9. Відремонтовані, 

реконструйовані, 

збудовані об’єкти 

спортивної 

інфраструктури 

комунальної власності 

Вінницької ТГ 

об’єктів 5 5 5 5 
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1.7. Зв’язок із стратегічними документами розвитку Вінницької 

міської ТГ 
Програма відповідає положенням Концепції інтегрованого розвитку 2030, 

а саме візії «Комфортне, культурне та соціально відповідальне місто», 

стратегічний намір 3 «Сприяння формуванню здорової громади як запоруки 

стабільного економічного зростання міста та першооснови для 

самореалізації»; стратегічна ціль 3 «Створення умов для збереження здоров’я 

містян», що включає в себе популяризацію здорового способу життя; 

вдосконалення наявної мережі спортивних закладів. 

 

1.8. Впровадження, моніторинг та перегляд Програми  

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її напрямів та 

заходів. 

Щорічне звітування про виконання Програми відбувається не пізніше 1 

березня року, наступного за звітним. Звіт надсилається департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  

Узагальнення матеріалів від виконавців Програми здійснює комітет по 

фізичній культурі і спорту міської ради. Відповідальні за виконання 

Програми 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. 

 

1.9. Фінансове забезпечення  Програми 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів  бюджету 

Вінницької міської територіальної громади (в межах коштів, передбачених на 

відповідний бюджетний рік), інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством згідно з пунктом 3 Програми «Напрями діяльності Програми 

розвитку  фізичної  культури  та  спорту у Вінницькій міській  територіальній 

громаді у 2021-2023 роках». 
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2. Заходи Програми розвитку фізичної культури та спорту у 

Вінницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки 

2.1.Розвиток і популяризація здорового способу життя серед 

населення Вінницької міської 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 територіальної громади 
№ 

з/п 

Найменування заходу Найменуван

ня 

показника 

Значення 

показника 

Виконавці  Термін 

виконання 

1. Залучення мешканців 

Вінницької міської  

територіальної громади до 

участі у загальноміських 

фізкультурно-спортивних 

та оздоровчих заходах, в 

тому числі навчально-

тренувальних зборах та 

змаганнях; організація, 

проведення заходів та акцій 

з популяризації здорового 

способу життя 

Кількість 

заходів та 

учасників 

(чоловіків,

жінок) 

800 

заходів,  

92520 

осіб 

 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради, 

департамент освіти, 

відділ молодіжної 

політики, департамент 

у справах ЗМІ та 

зв’язків з громад-

ськістю,  комунальний 

заклад «Центр 

підліткових клубів за 

місцем проживання», 

Вінницький регіона-

льний  центр з фізичної 

культури і спорту 

інвалідів «Інваспорт», 

Вінницький міський 

центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей та 

молоді з функціо-

нальними обмеження-

ми «Гармонія» імені 

Раїси Панасюк, 

громадська організація 

«Вінницька міська 

організація соціаль-

ного розвитку та 

становлення окремих 

малозахищених 

категорій молоді 

«Паросток", Вінницька 

обласна організація 

всеукраїнської орга-

нізації інвалідів «Союз 

Щорічно 
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організацій інвалідів 

України», Вінницький 

об’єднаний міський 

військкомат,                

Вінницький гарні-

зон Командування 

Повітряних Сил 

Збройних Сил Украї-

ни, міські дитячо-

юнацькі спортивні 

школи, організації 

фізкультурно-спортив-

ної спрямованості, 

волонтери, представ-

ники спортивних 

інституцій, спортсме-

ни, тренери, управлі-

ння фізичної культури 

і спорту облдерж-

адміністрації 

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

2.1. Акція «Обери свій спорт» Кількість 

учасників  
(хлопців та 

дівчат) 

 

500 осіб 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради, міські 

дитячо-юнацькі 

спортивні школи 

Щорічно 

2.2. Проєкт «Ти вартий 

кращого!» 

Кількість 

учасників 

(хлопців та 

дівчат) 

 

100 осіб 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради. міські 

дитячо-юнацькі 

спортивні школи 

Щорічно 

2.3. Фестиваль спорту Кількість 

заходів та 

учасників 

(чоловіків,

жінок) 

3 заходи, 

8000 

осіб  

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради міські 

дитячо-юнацькі 

спортивні школи 

Щорічно 

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 

Кількість 

заходів та 

учасників  

(хлопців та 

дівчат) 

 

4 заходи, 

250  осіб 

 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради, міські 

дитячо-юнацькі 

спортивні школи 

До 01 

вересня 

щорічно 
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навичок їзди на велосипеді, 

популяризація велосипеда 

як найбільш екологічного 

виду транспорту 

3.2. Популяризація 

велосипедного руху під час 

акцій “Обери свій спорт!”, 

“Олімпійський урок”, 

“Олімпійський тиждень” 

тощо  

Кількість  

учасників 

(хлопців та 

дівчат) 

 

900 осіб Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради, міська 

дитячо-юнацька 

спортивна школа №3 

Щорічно 

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» 

Щорічно 

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» 

Щорічно 

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» 

Щорічно 

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, 

фізкультурно-

спортивні організації 

Щорічно 

6. Проведення "майстер-

класів" провідними  

Кількість 

заходів та 

15 

заходів 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

Щорічно 
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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 

учасників   

(хлопців та 

дівчат) 

 

1500 

осіб 

міської ради, відділ 

молодіжної політики 

міської ради, 

департамент освіти 

міської ради 

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 

Щорічно 

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, 

фізкультурно-

спортивні організації 

Щорічно 

9. Підтримка діяльності 

спортивних громадських 

об’єднань та громадських 

ініціатив щодо розвитку 

певних напрямків фізичної 

культури і спорту 

Кількість 

проведених 

спільних 

фізкульту-

рно-спор-

тивних за-

ходів та ре-

алізованих 

проєктів 

- Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради, 

фізкультурно-

спортивні організації 

Щорічно 

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, 

фізкультурно-

спортивні організації 

Щорічно 

 



27 

2.2. 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 Найменува

ння 

показника 

Значення 

показника 

Виконавці 

 

Термін 

виконанн

я 

1. Забезпечення діяльності 

закладів фізичної культури і 

спорту, які забезпечують 

розвиток дитячо-юнацького 

та резервного спорту – 

дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл,  

збереження їх оптимальної 

мережі  та стабільне  

фінансування 

Кількість 

закладів та 

установ 

7 Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради, міські 

дитячо-юнацькі 

спортивні школи 

Щорічно 

2. Забезпечення модернізації  

та зміцнення матеріально-

технічної бази дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, 

облаштування необхідним 

обладнанням та інвентарем 

Придбання 

обладнання 

і предметів 

довгостро-

кового 

користува-

ння 

- Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради, міські 

дитячо-юнацькі 

спортивні школи 

Щорічно 

3. Забезпечення підготовки та 

участі спортсменів 

Вінницької міської  

територіальної громади та 

спортсменів, які 

представляють Вінницьку 

міську територіальну 

громаду різних вікових 

груп у спортивних заходах 

міського та обласного 

рівнів з олімпійських видів 

спорту 

Кількість 

заходів 

113  

 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради, міські 

дитячо-юнацькі 

спортивні школи, 

фізкультурно-

спортивні організації 

Щорічно 

4. Забезпечення підготовки та 

участі спортсменів 

Вінницької міської  

територіальної громади та 

спортсменів, які 

представляють Вінницьку 

міську територіальну 

громаду різних вікових 

груп у спортивних заходах 

міського та обласного 

рівнів з неолімпійських 

видів спорту 

Кількість 

заходів 

76 Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради, 

фізкультурно-

спортивні організації 

Щорічно 

5. Проведення заходів з 

оздоровлення вихованців 

дитячо-юнацьких 

Кількість 

оздоровле-

них дітей 

500 Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради, міські 

Щорічно 
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спортивних шкіл під час 

літніх та зимових канікул 

(хлопців та 

дівчат) 

дитячо-юнацькі 

спортивні школи 

6. Проведення рейтингу стану 

фізкультурно-спортивної 

роботи в  закладах загальної 

середньої освіти Вінницької 

міської  територіальної 

громади  

Кількість 

зайнятих         

1-3 місць на 

чемпіона-

тах 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  

територіальної громади 

Кількість 

закладів 

7 Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради, міські 

дитячо-юнацькі 

спортивні школи 

Щорічно 

8. Проведення онлайн-

тренувань з вихованцями 

МДЮСШ під час карантину 

(у випадку його 

встановлення) для 

забезпечення 

безперервності навчально-

тренувального процесу 

Кількість 

закладів 

7 Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради, міські 

дитячо-юнацькі 

спортивні школи  

Щорічно 

 

2.3. Військово-патріотичне виховання 

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

готовності до захисту Вітчизни 

№ 

з/п 

Найменування заходу Найменува

ння 

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  

Щорічно 

2. Проведення спортивних 

змагань з допризовної 

підготовки серед учнів закладів 

загальної середньої освіти 

Вінницької міської  

територіальної громади. 

Кількість 

заходів 

1 захід Департамент 

освіти міської 

ради, комітет по 

фізичній культурі і 

спорту міської 

ради, Вінницький 

об’єднаний 

міський 

військовий 

комісаріат 

Щорічно 
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3 Проведення спартакіади 

Вінницького гарнізону серед 

вiйськовослужбовцiв, 

працівників Збройних Сил 

України та членів їх сімей 

Кількість 

заходів 

1 захід Комітет по 

фізичній культурі і 

спорту міської 

ради, Вінницький 

гарнізон Команду

вання Повітряних 

Сил Збройних Сил 

України 

Щорічно 

4 Сприяння створенню належних 

умов для реабілітації учасників 

операції об'єднаних сил, 

антитерористичної операції та 

членів їх сімей, а також членів 

сімей осіб, які загинули 

(пропали безвісти), померли 

внаслідок поранення, контузії, 

каліцтва або захворювання, 

пов'язаних з участю у таких 

заходах  шляхом надання їм на 

безоплатній основі спортивних 

споруд дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл комунальної 

власності міста та 

комунального підприємства 

«Центральний міський 

стадіон» у вільний від 

навчально-тренувальної роботи 

час згідно з рішенням 

виконавчого комітету від 

24.12.2015 р. №2916 «Про 

надання дозволу на 

відвідування спортивних залів 

та бігових доріжок міських 

дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл та комунального 

підприємства «Центральний 

міський стадіон» 

- - Комітет по 

фізичній культурі і 

спорту міської 

ради, міські 

дитячо-юнацькі 

спортивні школи 

Постійно  

2.4. Забезпечення розвитку спорту вищих досягнень 

Мета: гідне позиціонування Вінницької міської територіальної громади на 

Всеукраїнській та міжнародній спортивній арені 

№ 

з/п 

Найменування заходу Найменува

ння 

показника 

Значення 

показника 

Виконавці  

Термін 

виконання 

1. Забезпечення підготовки та 

участі спортсменів Вінницької 

міської територіальної громади 

та спортсменів, які 

представляють Вінницьку 

міську територіальну громаду 

різних вікових груп у 

спортивних заходах 

Кількість 

заходів 

266 Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради, 

фізкультурно-

спортивні 

організації  

Щорічно 
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всеукраїнського та 

міжнародного рівнів з 

олімпійських видів спорту 

2. Забезпечення підготовки та 

участі спортсменів Вінницької 

міської  територіальної громади 

та спортсменів, які 

представляють Вінницьку 

міську територіальну громаду 

різних вікових груп у 

спортивних заходах 

всеукраїнського та 

міжнародного рівнів з 

неолімпійських видів спорту 

Кількість 

заходів 

207 Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради, 

фізкультурно-

спортивні 

організації 

Щорічно 

3. Перегляд та затвердження 

пріоритетних видів спорту для 

Вінницької міської  

територіальної громади  

Щорічний 

перегляд та 

затверджен

ня, перелік 

видів 

спорту 

- Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

Щорічно 

4. Здійснення заходів заохочення 

кращих спортсменів 

Вінницької міської  

територіальної громади і 

спортсменів, які представляють 

Вінницьку міську  

територіальну громаду та 

надання необхідної допомоги у 

вирішенні житлових та інших 

побутових питань  

Кількість 

відзначени

х осіб, 

перелік 

заходів 

500 осіб Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради, 

Громадська рада з 

розвитку фізичної 

культури і спорту у 

Вінницькій міській  

територіальній 

громаді 

Щорічно 

2.5. Забезпечення розвитку спорту осіб з інвалідністю  

Мета: інтеграція осіб з інвалідністю  у спортивний простір міста 

№ 

з/п 

Найменування заходу Найменува

ння 

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 регі-

ональний  центр з 

фізичної культури і 

спорту інвалідів 

«Інваспорт», Вінни-

цький міський 

центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей та 

молоді з функці-

ональними обмеже-

ннями «Гармонія» 

імені Раїси Пана-

Щорічно 
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сюк, Вінницька 

обласна організація 

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 регіо-

нальний  центр з 

фізичної культури і 

спорту інвалідів 

«Інваспорт», Вінни-

цький міський 

центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей та 

молоді з функці-

ональними обмеже-

ннями «Гармонія» 

імені Раїси Пана-

сюк, Вінницька 

обласна організація 

всеукраїнської 

організації інвалідів 

«Союз організацій 

інвалідів України», 

інші організації 

Щорічно 

3. Сприяння у підготовці та участі 

спортсменів Вінницької міської  

територіальної громади та 

спортсменів, які представляють 

Вінницьку міську  

територіальну громаду, у 

спортивних заходах міського, 

обласного, всеукраїнського та 

міжнародного рівнів з  видів 

спорту для осіб з  інвалідністю. 

Кількість 

заходів 

57 Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради,  

обласний центр 

інвалідного спорту 

«Інваспорт», Вінни-

цький міський 

центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей та 

молоді з функці-

ональними обмеже-

ннями «Гармонія» 

імені Раїси 

Панасюк, 

Вінницька обласна 

організація 

всеукраїнської 

організації інвалідів 

«Союз організацій 

інвалідів України» 

Щорічно 
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4. Здійснення заходів заохочення,  

відзначення спортсменів з 

інвалідністю Вінницької 

міської територіальної громади 

та спортсменів з інвалідністю, 

які представляють Вінницьку 

міську  територіальну громаду. 

Кількість 

відзначени

х осіб 

30 осіб Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради,  

обласний центр 

інвалідного спорту 

«Інваспорт» 

Щорічно 

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» імені 

Раїси Панасюк, 

департамент 

міського 

господарства 

Щорічно 

2.6. Забезпечення розвитку спорту ветеранів 

Мета: популяризація фізичної культури і спорту, гідне позиціонування  

ветеранів спорту Вінницької міської територіальної громади на 

Всеукраїнських та міжнародних змаганнях  

№ 

з/п 

Найменування заходу Найменува

ння 

показника 

Значення 

показника 

Виконавці Термін 

виконання 

1.  Сприяння у підготовці та участі 

спортсменів Вінницької міської 

територіальної громади та 

спортсменів, які представляють 

Вінницьку міську  

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, 

фізкультурно-

спортивні 

організації 

Щорічно 

 

2.7. Матеріально-технічне  та фінансове забезпечення сфери фізичної 

культури і спорту 

2.7.1. Створення сучасних умов для забезпечення розвитку сфери 

фізичної культури і спорту 

 Мета: покращення стану спортивних споруд міста - здійснення модернізації, 

реконструкції,   капітального ремонту, проєктування та будівництва нових 

спортивних об'єктів 
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№ 

з/п 

Найменування заходу Виконавці Термін 

виконання 

1. Сприяння забезпеченню обладнанням та 

інвентарем закладів та установ, комунальних 

підприємств, спортивних баз та спортивних 

об’єктів комунальної власності Вінницької 

міської  територіальної громади  

Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради, міські дитячо-юнацькі 

спортивні школи, заклади,  

установи, комунальні 

підприємства фізкультурно-

спортивної спрямованості 

комунальної власності, КП 

«Центральний міський 

стадіон» 

Щорічно 

2. Сприяння забезпеченню ліцензійним 

програмним забезпеченням 
Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради 

Щорічно 

3. Сприяння оновленню спортивного обладнання 

залів, ігрових та спортивних  майданчиків в 

закладах комунальної власності Вінницької 

міської територіальної громади  

Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради, міські дитячо-юнацькі 

спортивні школи 

Щорічно 

4. Сприяння модернізації та створенню сучасної 

матеріально-технічної бази МДЮСШ 
Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради, міські дитячо-юнацькі 

спортивні школи 

Щорічно 

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 

Щорічно 

6. Сприяння придбанню спортивної форми для 

спортсменів, збірних команд Вінницької міської 

територіальної громади та МДЮСШ 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради, міські дитячо-юнацькі 

спортивні школи 

Щорічно 

7. Підтримка в належному стані будівель закладів, 

установ,  підприємств  фізичної культури і 

спорту комунальної власності Вінницької 

міської територіальної громади, здійснення їх 

реконструкцій,  поточних та капітальних 

ремонтів  

Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради, міські дитячо-юнацькі 

спортивні школи, 

підприємства  фізичної 

культури і спорту 

комунальної власності, КП 

«Центральний міський 

стадіон» 

Щорічно 

8. Впровадження в закладах фізичної культури і 

спорту енергозберігаючих заходів 
Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради, міські дитячо-юнацькі 

спортивні школи 

Щорічно 

9. Здійснення  благоустрою територій закладів 

фізичної культури і спорту комунальної 

власності  Вінницької міської територіальної 

громади 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради, міські дитячо-юнацькі 

спортивні школи  

Щорічно 

10. Забезпечення ведення енергетичного 

моніторингу в онлайн режимі в закладах 

фізичної культури і спорту 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

Щорічно 
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ради, міські дитячо-юнацькі 

спортивні школи 

11. Сприяння  будівництву багатофункціональних 

спортивних майданчиків та стадіонів з 

врахуванням принципу доступності населення у 

всіх районах Вінницької міської територіальної 

громади  

Департамент міського 

господарства, департамент 

капітального будівництва, 

комітет по фізичній культурі 

і спорту міської ради 

Щорічно 

12. Будівництво багатофункціонального Палацу 

спорту для ігрових видів спорту, початок робіт 
Департамент капітального 

будівництва, комітет по 

фізичній культурі і спорту 

міської ради 

2023 рік 

13. Розробка Стратегії розвитку комунального 

підприємства «Центральний міський стадіон» 
Департамент економіки і 

інвестицій, департамент 

капітального будівництва, 

комітет по фізичній культурі 

і спорту міської ради, КП 

«Центральний міський 

стадіон» 

2022  

2.7.2. 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 

1. Забезпечення належного утримання та 

фінансування міських дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл комунальної власності 

Вінницької міської територіальної громади  

Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради,   міські дитячо-юнацькі 

спортивні школи  

Щорічно 

2. Забезпечення діяльності централізованої 

бухгалтерії комітету по фізичній культурі і 

спорту Вінницької міської ради 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради 

Щорічно 

3. Забезпечення проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань  та заходів з 

олімпійських  та  неолімпійських  видів спорту, 

забезпечення участі спортсменів Вінницької 

міської територіальної громади та спортсменів, 

які представляють Вінницьку міську 

територіальну громаду, в міських, обласних, 

державних, всеукраїнських  та міжнародних змаганнях 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради, міські дитячо-юнацькі 

спортивні школи, 

фізкультурно-спортивні 

організації 

Щорічно 

4. Забезпечення проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань  та заходів з 

інвалідного спорту; участі спортсменів з 

інвалідністю Вінницької міської  територіальної 

громади та спортсменів з інвалідністю, які 

представляють Вінницьку міську територіальну 

громаду, в міських, обласних, державних, 

всеукраїнських  та міжнародних змаганнях 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради, міські дитячо-юнацькі 

спортивні школи, 

фізкультурно-спортивні 

організації 

Щорічно 

5. Забезпечення  проведення  фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів серед 

населення Вінницької міської  територіальної 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради, міські дитячо-юнацькі 

Щорічно 
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громади, заходів з популяризації фізичної 

культури і спорту та здорового способу життя 

спортивні школи, 

фізкультурно-спортивні 

організації 

6. Забезпечення надання з бюджету Вінницької 

міської територіальної громади комунальному 

підприємству «Центральний міський стадіон» 

фінансової підтримки(дотації) на :  

- покриття збитків від діяльності підприємства, в 

тому числі на: заробітну плату; нарахування на 

оплату праці; придбання предметів та матеріалів; 

проведення  поточного ремонту приміщень 

(споруд), інженерних мереж та обладнання; 

технічне обслуговування обладнання; оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв; проведення 

оцінки технічного стану та експлуатаційної 

придатності будівельних конструкцій; оплату 

інших послуг та на інші поточні видатки;  

-   проведення капітального ремонту; 

-  придбання основних засобів. 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради, комунальне 

підприємство 

«Центральний міський 

стадіон» 

Щорічно 

7. Здійснення закупівлі автотранспорту для  

дитячо-юнацьких спортивних шкіл та збірних 

команд Вінницької міської  територіальної 

громади 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради, міські дитячо-юнацькі 

спортивні школи 

Щорічно 

8. Призначення за рішенням виконавчого комітету 

міської ради за рахунок коштів бюджету 

Вінницької міської територіальної громади в 

межах затверджених в бюджеті видатків, 

стипендії кращим спортсменам Вінницької 

міської територіальної громади і спортсменам, 

які представляють Вінницьку міську 

територіальну громаду та їх тренерам за високі 

спортивні досягнення 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради  

Щорічно 

9. Надання фінансової підтримки спортивним 

командам, клубам та організаціям незалежно від 

форм власності на: 

Здійснення витрат на організацію та 

проведення фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів та змагань на території 

Вінницької міської територіальної громади, а 

також  оплата для учасників заходу, в тому 

числі на: 

- проживання;  

- харчування;  

- проїзду;  

- бронювання квитків;  

- перевезення багажу;  

- транспортних послуг, у тому числі 

придбання паливно-мастильних матеріалів; 

- страхування;  

- оформлення віз; 

- виплата добових; 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради 

Щорічно 
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- 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 

різного рівня -  оплата, в тому числі на: 

- 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, в тому числі на: 

- 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 та 

участі в змаганнях; 

- оплату праці спортсменів-інструкторів; 

- ремонт та технічне обслуговування 

обладнання; 

- комунальні послуги та енергоносії; 

- банківські послуги; 

- обов’язкові податки до бюджету.  

- поточний та капітальний ремонт 

приміщень; 
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10. Відзначення спортивних колективів закладів 

загальної середньої освіти, вищих навчальних 

закладів 1-4 рівнів акредитації, закладів фахової 

передвищої освіти, професійно-технічних 

навчальних закладів за підсумками рейтингу 

стану фізкультурно-спортивної роботи в 

закладах загальної середньої освіти, вищих 

навчальних закладах 1-4 рівнів акредитації, 

заклади фахової передвищої освіти, професійно-

технічних навчальних закладах Вінницької 

міської територіальної громади 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради, заклади освіти 

Щорічно 

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; 

- реалізації в установленому порядку майна    

( крім нерухомого майна); 

- залучення благодійних внесків, тощо. 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради, міські дитячо-юнацькі 

спортивні школи, 

фізкультурно-спортивні 

організації 

Щорічно 

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 

Щорічно 

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 

Щорічно 

14. Призначення за рішенням виконавчого комітету 

міської ради за рахунок коштів бюджету 

Вінницької міської територіальної громади, в 

межах затверджених в бюджеті видатків, 

стипендії кращим вихованцям спортивних шкіл 

Вінницької міської територіальної громади  

Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради, міські дитячо-юнацькі 

спортивні школи 

Щорічно 

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 

Щорічно 

16. Оплата послуг відео-, аудіо зйомки під час 

проведення загальноміських  фізкультурно-

спортивних заходів 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради 

Щорічно 

17. Оплата рекламно-інформаційних послуг  Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради 

Щорічно 

18. Здійснення заходів заохочення - відзначення 

кращих спортсменів, тренерів, активістів, 

ветеранів спорту, колективів, навчальних 

закладів тощо.  

Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради, фізкультурно-

спортивні організації 

Щорічно 

19. Надання необхідної допомоги у вирішенні 

житлових та інших побутових питань кращим 
Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради 

Щорічно 
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спортсменам та тренерам Вінницької міської 

територіальної громади  

20. Призначення стипендій ветеранам спорту за 

рахунок коштів бюджету Вінницької міської  

територіальної громади  

Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради, спілка ветеранів 

Щорічно 

2.8. 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  

територіальної громади. 

№ 

з/п 

Найменування заходу Найменування 

показника 

Виконавці Термін 

виконання 

1. Забезпечення висвітлення 

визначних спортивних подій  

Перелік заходів Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради,  департамент у 

справах ЗМІ та зв’язків з 

громадськістю міської 

ради  

Щорічно 

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 

Щорічно 

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» 

Щорічно 

4. Організація і проведення на 

постійній основі прес-

конференцій, брифінгів, круглих 

столів 

Кількість 

заходів 
Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради 

Щорічно 

5. Підтримка в актуальному стані 

інтернет-порталу комітету по 

фізичній культурі і спорту на 

зовнішньому сайті міської ради  

та інтернет-сторінки «Вінниця 

спортивна» в соціальних мережах 

Фейсбук, Інстаграм тощо 

Актуальний 

стан порталу, 

інтернет-

сторінок 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради 

Щорічно 

6. За допомогою соціальної реклами 

та шляхом проведення  

просвітницьких та інформаційних 

заходів за участі спортсменок 

сприяти ширшому залученню 

дівчат та жінок до занять спортом  

Кількість 

заходів 
Комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради,  департамент у 

справах ЗМІ та зв’язків з 

громадськістю міської 

ради 

Щорічно  
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3.Напрями діяльності Програми розвитку  фізичної  культури  та  

спорту у Вінницькій міській територіальній громаді у 2021-2023 роках 
№ Назва напряму 

діяльності  

Термін 

вико-

нання 

Виконавці  Джерела 

фінансува

ння 

Фінансу-

вання 

всього, 

тис.грн 

Фінансування в розрізі років 

реалізації Програми, тис.грн. 

Очікуваний 

результат 

2021 р.  2022 р.  2023 р.   

1 Забезпечення 

належного 

утримання та 

фінансування 

міських дитячо-

юнацьких 

спортивних шкіл 

комунальної 

власності 

Вінницької міської 

територіальної 

громади  

2021-

2023 

роки 

Комітет по 

фізичній культурі і 

спорту міської 

ради,  керівники 

закладів  

Бюджет 

Вінниць-

кої ТГ 

198750,0 60200,0 66250,0 72300,0 Забезпечений 

розвиток дитячо-

юнацького спорту 

шляхом 

належного 

функціонування 

та роз-витку 

міських дитячо-

юнацьких 

спортивних шкіл 

комунальної 

власності 

Вінницької 

міської територіа-

льної громади  

2 Забезпечення 

проведення навча-

льно-тренувальних 

зборів і змагань  та 

заходів з 

олімпійських  та  

неолімпійських  

видів спорту, 

забезпечення 

участі спортсменів 

Вінницької міської  

територіальної 

громади та 

спортсменів, які 

представляють 

Вінницьку міську  

територіальну 

громаду, в 

міських, обласних, 

державних, 

всеукраїнських  та 

міжнародних 

змаганнях 

2021-

2023 

роки 

Комітет по 

фізичній культурі і 

спорту міської ради 

Бюджет 

Вінниць-

кої ТГ 

58000,0 18000,0 19500,0 20500,0 Збереження 

передових позицій 

успішної участі 

спортсменів 

Вінницької ТГ у 

змаганнях різного 

рівня; розвиток 

пріоритетних 

видів спорту 

 

3 Забезпечення 

проведення 

навчально-

тренувальних 

зборів і змагань  та 

заходів з 

інвалідного 

спорту; участі 

спортсменів з 

інвалідністю 

Вінницької міської  

територіальної 

громади та 

спортсменів з 

інвалідністю, які 

представляють 

Вінницьку міську  

територіальну 

громаду, в 

міських, обласних, 

державних, 

всеукраїнських  та 

міжнародних 

змаганнях 

2021-

2023 

роки 

Комітет по 

фізичній культурі і 

спорту міської ради 

Бюджет 

Вінниць-

кої ТГ 

980,0 300,0 330,0 350,0 Створення  умов 

для соціальної 

адаптації та 

реабілітації людей 

з інвалідністю 

шляхом реалізації 

перспективних 

проектів із 

залучення до 

занять спортом  та 

максимальної 

організаційної та 

фінансової 

підтримки 
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4 Забезпечення  

проведення  

фізкультурно-

оздоровчих та 

спортивних 

заходів серед 

населення 

Вінницької міської  

територіальної 

громади, заходів з 

популяризації 

фізичної культури 

і спорту та 

здорового способу 

життя 

2021-

2023 

роки 

Комітет по 

фізичній культурі і 

спорту міської ради 

Бюджет 

Вінниць-

кої ТГ 

6700,0 2000,0 2200,0 2500,0 Збільшення 

кількості 

громадян, які 

охоплені 

регулярною 

руховою 

активністю та 

участю у 

загальноміських 

фізкультурно-

оздоровчих  та 

спортивних 

заходах  

5 Забезпечення 

надання з бюджету 

Вінницької міської 

територіальної 

громади 

комунальному 

підприємству 

«Центральний 

міський стадіон» 

фінансової 

підтримки 

(дотації) на :  

- покриття збитків 

від діяльності 

підприємства, в тому 

числі на: заробітну 
плату; нарахування 

на оплату праці; 

придбання предметів 
та матеріалів; 

проведення  поточ-

ного ремонту примі-
щень (споруд), 

інженерних мереж та 

обладнання; технічне 
обслуговування 

обладнання; оплату 

комунальних послуг 
та енергоносіїв; 

проведення оцінки 

технічного стану та 
експлуатаційної 

придатності 
будівельних 

конструкцій; оплату 

інших послуг та на 
інші поточні 

видатки;  
-   проведення 

капітального 

ремонту; 

-  придбання 

основних засобів. 

2021-

2023 

роки 

Комітет по 

фізичній культурі і 

спорту міської 

ради, КП 

«Центральний 

міський стадіон» 

Бюджет 

Вінниць-

кої ТГ 

7600,0 2200,0 2500,0 2900,0 Підвищення якості 

та збільшення 

кількості і 

переліку надання 

послуг населенню 

засобами фізичної 

культури  і спорту, 

розвиток 

підприємства у 

відповідності до 

сучасних вимог:   

модернізація,  

впровадження 

сучасних 

енергозберігаючи

х технологій тощо, 

що дасть змогу 

залучення 

додаткових 

фінансових 

надходжень на 

розвиток 

підприємства за 

рахунок надання 

платних послуг 

 

 

 

 

6 Призначення за 

рішенням виконав-

чого комітету 

міської ради за 

рахунок коштів 

бюджету 

Вінницької міської  

територіальної 

громади в межах 

затверджених в 

бюджеті видатків, 

стипендії кращим 

спортсменам Він-

ницької міської  

територіальної 

2021-

2023 

роки 

Комітет по 

фізичній культурі і 

спорту міської 

ради 

Бюджет 

Вінниць-

кої ТГ 

1650,0 500,0 550,0 600,0 Стимулювання 

успішних виступів 

спортсменів на 

спортивній арені, 

визнання їх 

вагомого внеску в 

розвиток спорту 

вищих досягнень 
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громади і 

спортсменам, які 

представляють 

Вінницьку міську  

територіальну 

громаду та їх 

тренерам за високі 

спортивні 

досягнення 

7 Надання фінансової 

підтримки спортив-

ним командам, 

клубам та  

організаціям 

незалежно від форм 

власності на: 

Здійснення витрат 

на організацію та 

проведення 

фізкультурно-

оздоровчих та 

спортивних заходів 

та змагань на 

території Вінниць-

кої міської 

територіальної 

громади, а також  

оплата для 

учасників заходу, в 

тому числі на: 

-проживання;  

-харчування;  

-проїзду;  

-бронювання 

квитків;  

-перевезення 

багажу;  

-транспортних 

послуг, у тому 

числі придбання 

паливно-масти-

льних матеріалів; 

-страхування;  

-оформлення віз; 

-виплата добових; 

-внесок за участь у 

змаганнях; 

-медичного 

обслуговування;  

-придбання 

нагородної 

продукції для 

відзначення 

учасників заходу;  

-придбання друко-

ваної та рекламної 

продукції;   

-оренди примі-

щень, обладнання, 

сценічних 

конструкцій;  

-придбання обла-

днання для про-

ведення заходу; 

-придбання 

м’якого інвентарю; 

-технічне 

обслуговування 

обладнання. 

2021-

2023 

роки 

Комітет по 

фізичній культурі і 

спорту міської 

ради 

Бюджет 

Вінниць-

кої ТГ 

21000,00 6500,0 7000,0 7500,0 Забезпечений 

розвиток видів 

спорту шляхом 

залучення до 

реалізації процесу 

окремих 

інституцій  та 

підтримки команд 

(клубів) та 

організацій  
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      Здійснення 

витрат на прове-

дення навчально-

тренувальних зборів 

і забезпечення 

участі команд 

(клубів) та орга-

нізацій у змаганнях 

різного рівня -  

оплата, в тому числі 

на: 

-проживання;  

-харчування;  

-проїзду;  

-бронювання 

квитків; 

-перевезення 

багажу; 

-транспортних 

послуг, у тому 

числі придбання 

паливно-мастиль-

них матеріалів; 

-страхування;  

-оформлення віз;  

-виплата добових; 

-внесків за участь 

у змаганнях;  

-медичного 

обслуговування. 

    Інші витрати, 

пов’язані із здій-

сненням статутної 

діяльності, в тому 

числі на: 

-придбання спор-

тивного  

інвентарю та 

обладнання, 

м’якого інвентарю; 

-придбання дру-

кованої, реклам-

ної та нагородної 

продукції, офісно-

го приладдя та 

обладнання; 

-оренду примі-

щень та обладнан-

ня для проведення 

навчально-

тренувальної 

роботи та участі в 

змаганнях; 

-оплату праці 

спортсменів-

інструкторів; 

-ремонт та 

технічне 

обслуговування 

обладнання; 

-комунальні 

послуги та 

енергоносії; 

-банківські 

послуги;  

-поточний та ка-

пітальний ремонт 

приміщень. 
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-обов’язкові 

податки до 

бюджету. 

8 Призначення за 

рішенням 

виконавчого 

комітету міської 

ради за рахунок 

коштів бюджету 

Вінницької міської 

територіальної 

громади, в межах 

затверджених в 

бюджеті видатків, 

стипендії кращим 

вихованцям 

спортивних шкіл 

Вінницької міської 

територіальної 

громади  

2021-

2023 

роки 

Комітет по 

фізичній культурі і 

спорту міської 

ради  

Бюджет 

Вінниць-

кої ТГ 

81,0 25,0 27,0 29,0 Стимулювання 

успішних виступів 

вихованців 

спортивних шкіл з 

метою 

удосконалення 

процесу відбору 

обдарованих 

дітей, які мають 

високий рівень 

підготовленості, 

для подальшого 

залучення їх до 

системи 

резервного 

спорту, 

збільшення 

кількості дітей та 

молоді, залучених 

до занять у 

спортивних 

секціях; 

підвищення 

спортивних 

результатів 

9 Будівництво 

споруд, установ та 

закладів фізичної 

культури і спорту 

Вінницької міської 

територіальної 

громади 

2021-

2023 

роки 

Комітет по 

фізичній культурі і 

спорту міської 

ради, керівники 

закладів 

Бюджет 

Вінниць-

кої ТГ 

29700,0 9600,0 10000,0 10100,0 Наявність  

сучасної 

спортивної 

інфраструктури, 

яка приваблює і 

заохочує людей 

займатися 

спортом. 

Розвинена 

інфраструктура 

спортивних 

об'єктів, яка 

сприятиме 

закріпленню за 

Вінницькою ТГ 

статусу 

регіонального 

лідера і дає 

можливість 

збільшити 

кількість 

мешканців, які 

займаються 

спортом і активно 

проводять свій 

вільний час, що  

сприятиме 

поліпшенню 

загального 

фізичного стану 

людей, підви-

щенню їхньої 

мотивації до 

занять спортом, 

скороченню ри-

зиків, які 

зумовлюють 

підвищення 

смертності 

населення 
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1

0 

Забезпечення 

діяльності 

централізованої 

бухгалтерії 

Вінницької міської  

територіальної 

громади 

2021-

2023 

роки 

Комітет по 

фізичній культурі і 

спорту міської 

ради 

Бюджет 

Вінниць-

кої ТГ 

4500,0 1450,0 1500,0 1550,0 Належне 

функціонування 

централізованої 

бухгалтерії, 

забезпечення 

належного 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

Всього 2021-

2023 

роки 

  328961,0 100775,0 109857,0 118329,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                С.Моргунов 
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Комітет по фізичній культурі і спорту міської ради 

Гринюк Ірина Володимирівна  

Головний спеціаліст комітету 

 

 
 


