УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ
Про затвердження обласної комплексної програми
розвитку фізичної культури і спорту
в Одеській області на 2018-2020 роки

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити обласну комплексну програму розвитку фізичної культури і
спорту в Одеській області на 2018-2020 роки (далі – Програма), що додається.
2. Одеській обласній державній адміністрації щорічно передбачати
видатки на реалізацію заходів, визначених Програмою, відповідно до наявних
фінансових ресурсів.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
обласної ради з питань освіти, науки, молодіжної політики, спорту, культури та
туризму.

Голова обласної ради
21 грудня 2017 року
№ 581-VII

А.І. Урбанський

Додаток
до рішення обласної ради
від 21 грудня 2017 року
№ 581-VII

Обласна комплексна програма розвитку
фізичної культури і спорту
в Одеській області на 2018-2020 роки

м. Одеса
2017 рік

Обласна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту на
2018-2020 роки
І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Програма розроблена у відповідності з Стратегією економічного та
соціального розвитку Одеської області до 2020 року, затвердженої рішенням
обласної ради від 21 грудня 2015 року № 32-VII та з урахуванням вимог,
визначених розпорядженням від 04.07.2017 № 544/А-2017 « Про затвердження
Порядку розроблення в Одеській обласній державній адміністрації
регіональних цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх
виконання». Необхідність прийняття Програми обумовлена станом розвитку
фізичної культури в Одеській області на сьогоднішній день. Завершилась дія
обласної програми розвитку фізичної культури і спорту в Одеській області на
2014 – 2017 роки. Реалізація згаданої програми дозволила вирішити низку
питань із забезпеченням населення Одещини якісними сучасними спортивними
спорудами, матеріально-технічному забезпеченню спорту вищих досягнень, що
дозволило спортсменам області досягти високих результатів на змаганнях
міжнародного рівня. В області втілюється в життя регіональний план заходів
щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності на
період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова
нація». Розпорядженням обласної державної адміністрації від 13 жовтня 2017
року № 954/А-2017 «Про затвердження регіонального плану заходів щодо
реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Одеській
області на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя –
здорова нація» на 2018 рік» передбачений перелік заходів, які необхідно
втілити в життя найближчим часом. Станом на сьогодні лише 3 % громадян
віком від 16 до 74 років мають достатній рівень оздоровчої рухової активності,
тобто займаються фізкультурою не менше 4 - 5 разів на тиждень по 30 хвилин.
Загрозливих масштабів набула гіподинамія серед дітей та підлітків. За
результатами дослідження Програми розвитку ООН, в Україні досить велика
кількість молоді віком від 14 до 35 років регулярно займається спортом, 59 %
молодих людей принаймні раз на тиждень займаються фізичними вправами, 44
% не мають шкідливих звичок, 19 % кинули палити. Водночас 27 % молодих
українців протягом тижня вживали алкоголь, 28 % палять, а 26 % жодного разу
не займалися спортом протягом року.
Кількість дітей, що віднесена за станом здоров'я до спеціальної медичної
групи, збільшилася вдвічі. Лише 6-10% осіб віком від 12 до 18 років є
здоровими. Середній показник залучення населення до занять фізкультурою і
1

спортом у Одеській області нижчий від загальнодержавного показника.
Рівень забезпеченості устаткуванням та сучасним спортивним інвентарем у
ДЮСШ є низьким.
Проблемними питаннями галузі фізичної культури та спорту залишається
недостатнє фінансування з місцевого бюджету порівняно з іншими областями
України, зменшення фінансування з фондів профспілкових комітетів,
підприємств, установ, організацій та спонсорських і благодійних внесків,
слабкий розвиток спортивної інфраструктури та незадовільний стан спортивних
об’єктів в містах і районах області, кадрове забезпечення діяльності сфери.
Спостерігається перехід кваліфікованих спеціалістів до інших галузей
внаслідок низького рівня заробітної плати та неможливості участі у змаганнях.
Проблема залучення молоді до занять фізичною культурою та спортом
гостро стоїть у сільській місцевості. Причинами є низький рівень
забезпеченості спортивними об’єктами на селі, відсутність інвентаря і
формування моди на здоровий спосіб життя.
Забезпеченість спортивними об’єктами із розрахунку на одного мешканця
в районах області (гістограма показує кількість мешканців на один об’єкт).
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Одним з найнижчих у порівнянні з іншими областями України є показник
відсотка коштів на проведення спортивно-масових заходів, придбання
інвентаря та обладнання від загального обсягу фінансування ДЮСШ. Так на
придбання спортивного обладнання та інвентаря довгострокового користування
на Одещині в 2016 році було витрачено 298.7 тис. грн. – один із найнижчих
показників в Україні при середньому 5591,0 тис. грн.
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Витрати на придбання спортивного обладнання та інвентаря довгострокового
користування в 2016 році у порівнянні з іншими областями України
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Переважна більшість капітальних спортивних об’єктів області потребують
модернізації, ремонту та реконструкції. Більшість ДЮСШ області не мають
власної спортивної бази, не забезпечені належною кількістю якісного
спортивного інвентаря.

Забезпеченість ДЮСШ стадіонами
в 2016 році
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Комплексний підхід до розв'язання існуючих проблем на основі
використання
програмно-цільового
методу
потребує
розроблення,
затвердження та виконання протягом 2018-2020 років обласної Програми
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розвитку фізичної культури і спорту (паспорт – додаток 1 до рішення обласної
ради).
ІІ. Визначення мети Програми
Мета Програми полягає у створенні умов для залучення широких верств
населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та
фізичної реабілітації, а також максимальної реалізації здібностей обдарованої
молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та
виховання її в дусі олімпійських принципів.

ІІІ. Шляхи і засоби розв'язання проблеми, обсяг та джерела фінансування,
строки виконання Програми
Шляхами і засобами розв’язання проблеми є реалізація пріоритетних
напрямків Програми:
 створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних
груп населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів,
здібностей та індивідуальних особливостей кожного;
 створення умов для підвищення ефективності фізичної підготовки молоді
для проходження служби у Збройних Силах України, інших військових
формуваннях, утворених відповідно до законів, та правоохоронних
органах;
 популяризація здорового способу життя та подолання суспільної
байдужості до здоров’я населення;
 забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної
культури і спорту;
 забезпечення відбору осіб, які мають високий рівень підготовки та здатні
під час проведення спортивних заходів витримувати значні фізичні та
психологічні навантаження, для подальшого залучення їх до резервного
спорту;
 підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського, паралімпійського
та дефлімпійського руху;
 розбудова спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва та
модернізації спортивних споруд спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області;
 надання якісних фізкультурно-спортивних послуг.
Джерелами фінансування Програми є ресурсне забезпечення (додаток 2 до
рішення) з державного, обласного бюджетів разом з бюджетами районів, міст
обласного значення та об’єднаних територіальних громад, а також із інших
джерел, не заборонених законодавством.
4

Програма здійснюється на території Одеської області протягом 2018 – 2020
років.

ІV. Очікувані результати та ефективність Програми
Реалізація заходів Програми дозволить покращити умови фінансування на:
1) забезпечення участі спортсменів і команд області у спортивних змаганнях з
олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту інвалідів,
відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів України, положень про проведення змагань з видів спорту,
затверджених Міністерством молоді та спорту України;
2) проведення навчально-тренувальних зборів збірних команд та окремих
спортсменів області з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів
спорту інвалідів з підготовки до змагань, які передбачені Єдиним календарним
планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України;
3) проведення обласних змагань з олімпійських, неолімпійських видів спорту та
видів спорту інвалідів, фізкультурно-масових заходів відповідно до Єдиного
календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів області на
відповідний рік, затвердженого управлінням фізичної культури і спорту
облдержадміністрації;
4) забезпечення діяльності обласного центру фізичного здоров'я населення
“Спорт для всіх” (далі — Центр), організацію і проведення Центром обласних
масових фізкультурно-оздоровчих заходів, що спрямовані на залучення різних
верств населення до регулярних занять фізичною культурою та масовим
спортом, у тому числі — за місцем проживанням та у місцях відпочинку, участь
представників області у всеукраїнських фізкультурно-масових заходах, що
проводяться Всеукраїнським центром фізичного здоров'я населення “Спорт для
всіх”, формування у населення потреб рухової активності, показових виступів,
конкурсів, фестивалів, спортивних свят, просвітницької роботи з оздоровлення
населення засобами фізичної культури і спорту;
5) забезпечення діяльності мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл
модернізацію їх матеріально-технічного забезпечення, школи вищої спортивної
майстерності, центру фізичної культури і спорту інвалідів;
6) забезпечення виплати винагород та стипендій спортсменам-чемпіонам,
призерам з Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, Всесвітніх
ігор з неолімпійських видів спорту, Юнацьких Олімпійських та Європейських
ігор, Всесвітніх ігор з єдиноборств, Всесвітньої шахової олімпіади, інших
5

змагань міжнародного рівня та їх тренерам, поліпшить умови підготовки
кращих спортсменів Одещини до участі в Олімпійських іграх 2020 року;
7) надання фінансової підтримки обласним організаціям фізкультурноспортивних товариств “Україна”, “Спартак”, «Колос», “Динамо” на організацію
і проведення ними масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів
обласного рівня серед різних верств населення, а також на підготовку та участь
спортсменів вказаних товариств у змаганнях Всеукраїнського рівня,
учасниками яких є команди та окремі спортсмени обласних організацій
фізкультурно-спортивних товариств;
8) надання фінансової підтримки дитячо-юнацьким спортивним школам
фізкультурно-спортивних товариств “Спартак”, «Колос», “Динамо” на
проведення навчально-тренувальної роботи та покращання їх матеріальнотехнічної бази;
9) надання фінансової підтримки обласному відділенню Національного
олімпійського комітету України на проведення ним заходів із забезпечення
розвитку олімпійського руху, популяризації видів спорту, заходів, спрямованих
на забезпечення підготовки та участі збірних команд та окремих спортсменів
області у змаганнях Всеукраїнського, міжнародного рівнів;
10) капітальний ремонт та реконструкцію існуючих, проектування та
будівництво нових будівель і спортивних споруд спільної власності
територіальних
громад
сіл,
селищ,
міст
області;
облаштування
багатофункціональних спортивних майданчиків із синтетичним покриттям та
тренажерним обладнанням, відповідно до затвердженої проектно-кошторисної
документації;
11) придбання спортивного інвентаря та обладнання для забезпечення
проведення навчально-спортивної роботи спортивними закладами спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області для збірних команд
області та окремих спортсменів з метою їх ефективної підготовки до змагань
Всеукраїнського і міжнародного рівнів;
12) вирішення соціально-побутових питань спортсменів, які посіли призові
місця на Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, Всесвітніх
іграх з неолімпійських видів спорту, Юнацьких Олімпійських та Європейських
іграх, Всесвітніх іграх з єдиноборств, Всесвітній шаховій олімпіаді, інших
змаганнях міжнародного рівня та їх тренерам.
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V. Напрямки діяльності та заходи з виконання обласної комплексної
програми розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2020 роки
1. Створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних
груп населення для зміцнення здоров'я з урахуванням інтересів, здібностей
та індивідуальних особливостей кожного.
2. Створення умов для підвищення ефективності фізичної підготовки у
Збройних Силах України, інших військових формуваннях, утворених
відповідно до законів, та правоохоронних органах, проведення відповідної
підготовчої роботи з допризовною молоддю.
3. Забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної
культури і спорту, покращення їх матеріально-технічної бази.
4. Забезпечення відбору осіб, які мають високий рівень підготовленості та
здатні під час проведення спортивних заходів витримувати значні фізичні та
психологічні навантаження, для подальшого залучення їх до резервного
спорту.
5. Підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та
дефлімпійського руху.
6. Розбудова спортивної інфраструктури, у тому числі шляхом будівництва та
модернізації спортивних споруд із залученням коштів інвесторів (додаток 3
до рішення).
VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію діяльності, пов’язаної щодо реалізації заходів Програми
здійснює управління фізичної культури і спорту обласної державної
адміністрації.
Відповідальний виконавець щороку до 15 липня та до 15 січня подає до
Департаменту економічної політики та стратегічного планування обласної
державної адміністрації звіт про стан реалізації Програми.
Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна
комісія обласної ради з питань освіти, науки, молодіжної політики, спорту,
культури та туризму.
Після закінчення Програми відповідальний виконавець не пізніше, ніж у
двомісячний термін складає підсумковий звіт про результати її виконання та
подає на розгляд Одеської обласної ради.
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Додаток 1 до Програми
Паспорт обласної комплексної
програми розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2020 роки
1.

Ініціатор розроблення Програми

Управління фізичної
облдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої
влади про розроблення програми

Стратегія
економічного
та
соціального
розвитку Одеської області до 2020 року,
затверджена рішенням обласної ради від 21
грудня 2015 року № 32-VII, розпорядження
обласної державної адміністрації від 13 жовтня
2017 року № 954/А-2017 «Про затвердження
регіонального плану заходів щодо реалізації
Національної стратегії з оздоровчої рухової
активності в Одеській області на період до 2025
року «Рухова активність – здоровий спосіб
життя – здорова нація» на 2018 рік»

3.

Розробник Програми

Управління фізичної
облдержадміністрації

4.

Співрозробники Програми

5.

Відповідальний виконавець
Програми

Управління фізичної
облдержадміністрації

6.

Учасники Програми

Структурні підрозділи облдержадміністрації,
обласні
установи
та
організації,
райдержадміністрації,
органи
місцевого
самоврядування,
обласні
організації
фізкультурно-спортивних товариств, обласні
спортивні федерації, навчальні заклади, дитячоюнацькі спортивні школи

7.

Термін реалізації Програми

2018-2020 роки

8

Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні
Програми

Кошти обласного, міських, районних бюджетів,
бюджетів об’єднаних територіальних громад

9.

Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
Програми

153225,4 тис. грн.

9.1 У тому числі бюджетних коштів,
інших джерел:

культури

і

спорту

культури

і

спорту

культури

і

спорту

_

153225,4 тис. грн.

- з них коштів державного
бюджету

30000 тис. грн.

- з них коштів обласного бюджету

106391,6 тис. грн.

- інших джерел, не заборонених
чинним законодавством

16833,8 тис. грн.

Додаток 2 до Програми
Ресурсне забезпечення обласної комплексної
програми розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2020 роки

Обсяг бюджетних
коштів, які пропонується 2018 рік
залучити на виконання (тис. грн.)
Програми
1

2019 рік
(тис. грн.)

Всього
2020 рік
витрат на
(тис. грн.) виконання
Програми

3

4

5

6

Обсяг ресурсів всього, в
тому числі:

64833,8

40545,2

47846,4

153225,4

- державний бюджет

30000,0

-

-

30000,0

- обласний бюджет

18000,0

40545,2

47846,4

106391,6

- районні, міські (міст
У межах
У межах
У межах
У межах
обласного значення),
фінансових фінансових фінансових фінансових
об’єднаних територіальних ресурсів
ресурсів
ресурсів
ресурсів
громад бюджети
- інші джерела, не
заборонені чинним
законодавством

16833,8

-

-

-

Додаток 3 до Програми

Напрямки діяльності та заходи з виконання обласної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту
в Одеській області на 2018-2020 роки
Назва напрямку
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів програми Строк
виконання
заходу

1
1. Створення умов
для забезпечення
оптимальної
рухової активності
різних груп
населення для
зміцнення здоров'я
з урахуванням
інтересів,
здібностей та
індивідуальних
особливостей
кожного

2
3
1.Проведення
2018-2020
фізкультурно роки
оздоровчих та спортивних
заходів для різних верств
населення обласним
центром фізичного
здоров'я населення "Спорт
для всіх", в тому числі:
«Спортивна зима», «Рух
заради здоров’я”, «Мама,
тато , я - спортивна сім’я”
та інших
2.Заходи з фізкультурно- 2018-2020
оздоровчої та спортивної роки
діяльності, що
проводяться фізкультурно
- спортивними
товариствами

Виконавці

Джерела Орієнтовні
фінансуван обсяги
ня
фінансуванн
я (вартість),
тис. грн.
4
5
Управління
Обласний 118,9
фізичної
бюджет
культури і спорту Районні,
облдержадмініст міські (міст
рації, органи
обласного
місцевого
значення),
самоврядування бюджети
об'єднаних
територіаль
них громад

У тому числі за роками

Очікуваний результат

2018

2019

2020

Найменування 2018 2019 2020
показника

7

8
52,2

9
66,7

Інші
50,6
джерела
Управління
Обласний 7274,0
фізичної
бюджет
культури і спорту Районні,
облдержадмініст міські (міст
рації, органи
обласного
місцевого
значення),
самоврядування бюджети
об'єднаних
територіаль
них громад
Інші
1527,3
джерела

50,6

-

-

-

2941,4

4332,6

1527,3

-

-

10
Збільшення
відсотку
В межах В межах В межах людей, що
фінансо фінансо фінансо займаються
фізичною
вих
вих
вих
ресурсів ресурсів ресурсів культурою та
спортом за
місцем
проживання

Кількість
4
фізкультурноВ межах В межах В межах спортивних
фінансо фінансо фінансо товариств,
одиниць
вих
вих
вих
ресурсів ресурсів ресурсів

11

12

13

1,0

1,0

1,2

4

4

3.Фізкультурно-оздоровчі 2018-2020
та спортивні заходи із
роки
спорту ветеранів, в тому
числі участь збірних
команд Одеської області в
літніх Всеукраїнських
іграх ветеранів
спорту пам'яті М. М. Баки

Управління
Обласний 111,5
фізичної
бюджет
культури і спорту
облдержадмініст
рації, органи
місцевого
самоврядування
Інші
49,5
джерела

-

51,0

60,5

49,5

-

-

4. Проведення щороку
регіональних спартакіад
та інших спортивних
змагань серед
представників окремих
галузей (депутатів,
державних службовців,
медичних працівників,
зв’язківців та інших)

Управління
Обласний 975,2
фізичної
бюджет
культури і спорту Районні,
облдержадмініст міські (міст
рації, органи
обласного
місцевого
значення),
самоврядування, бюджети
Одеська обласна об'єднаних
організація ФСТ територіаль
«Спартак»
них громад
Інші
245,1
джерела
Управління
Обласний 1061,6
фізичної
бюджет
культури і спорту Районні,
облдержадмініст міські (міст
рації, органи
обласного
місцевого
значення),
самоврядування, бюджети
Одеська обласна об'єднаних
організація ФСТ територіаль
«Колос» АПК
них громад
України
Інші
100,0
джерела

120,0

365,1

365,1

245,1

-

-

261,9

387,2

412,5

100,0

-

-

Управління
Обласний 309,0
фізичної
бюджет
культури і спорту
облдержадмініст
рації, органи

-

148,0

161,0

5. Проведення обласних
сільських ігор серед
збірних команд районів

2018-2020
роки

2018-2020
роки

6.Участь у
2018-2020
Всеукраїнських змаганнях роки
«Хто ти, майбутній
олімпієць?»,
Всеукраїнській Колосіаді,

Кількість
13
проведених
заходів, в яких
беруть участь
ветерани,
одиниць

14

15

Кількість
16
регіональних
В межах В межах В межах спартакіад,
фінансо фінансо фінансо спортивних
змагань,
вих
вих
вих
ресурсів ресурсів ресурсів одиниць

16

16

Кількість
видів спорту

16

16

16

Кількість
учасників
фінальних
змагань

70

70

70

В межах В межах В межах
фінансо фінансо фінансо
вих
вих
вих
ресурсів ресурсів ресурсів

проведення попередніх
етапів змагань в районах
області

місцевого
самоврядування,
Одеська обласна
організація ФСТ
«Колос» АПК
України

Районні,
міські (міст
обласного
значення),
бюджети
об'єднаних
територіаль
них громад
Інші
джерела

2018-2020
2. Створення умов 1.Створення умов для
роки
для підвищення
підвищення рівня
ефективності
фізичної підготовки
фізичної
молоді для проходження
підготовки у
служби у Збройних Силах
Збройних Силах
України, інших
України, інших
військових формуваннях
військових
шляхом проведення
формуваннях,
відповідних фізкультурноутворених
спортивних заходів, у
відповідно до
тому числі Всеукраїнської
законів, та
спартакіади допризовної
правоохоронних
молоді
органах
3. Забезпечення
1. Участь спортсменів
2018-2020
функціонування та дитячо-юнацьких
роки
удосконалення
спортивних шкіл,
мережі закладів
обласної школи вищої
фізичної культури і спортивної майстерності у
спорту
чемпіонатах та кубках
України, Всеукраїнських
змаганнях та проведення
навчально-тренувальних
зборів з підготовки до цих
змагань

В межах В межах В межах
фінансо фінансо фінансо
вих
вих
вих
ресурсів ресурсів ресурсів

136,0

-

-

Управління
Обласний 262,1
фізичної
бюджет
культури і спорту Районні,
облдержадмініст міські (міст
рації, органи
обласного
місцевого
значення),
самоврядування бюджети
об'єднаних
територіаль
них громад

72,0

86,4

103,7

Управління
Обласний 30754,0
фізичної
бюджет
культури і спорту Районні,
облдержадмініст міські (міст
рації
обласного
значення),
бюджети
об'єднаних
територіаль
них громад

-

Інші
джерела

136,0

8155,1

Кількість
1050 1100 1100
учасників
В межах В межах В межах фізкультурнофінансо фінансо фінансо спортивних
заходів, осіб
вих
вих
вих
ресурсів ресурсів ресурсів

12719,5 18034,5 Кількість
2000 2100 2200
членів збірних
В межах В межах В межах команд
фінансо фінансо фінансо області з
олімпійських
вих
вих
вих
ресурсів ресурсів ресурсів та
неолімпійськи
х видів
спорту, що
займаються в
ДЮСШ та
8155,1 ШВСМ

2 .Проведення навчально- 2018-2020
тренувальних зборів у
роки
центрі олімпійської
підготовки зі стендової
стрільби

Управління
Обласний 1100,0
фізичної
бюджет
культури і спорту
облдержадмініст
Інші
550,0
рації
джерела
Управління
Обласний 4000,0
фізичної
бюджет
культури і спорту
облдержадмініст Районні,
міські (міст
рації, органи
обласного
місцевого
самоврядування значення),
бюджети
об'єднаних
територіаль
них громад
Інші
2000,0
джерела

-

550,0

550,0

550,0

-

-

-

2000,0

2000,0

2000,0

-

-

4. Придбання необхідного 2018-2020
сертифікованого
роки
спортивного інвентарю
для забезпечення
належного
функціонування бази
олімпійської підготовки
Одеської обласної
організації ФСТ
«Динамо»
5. Придбання нагородного 2018-2020
матеріалу для переможців роки
заходів, що проводяться
обласним центром
фізичного здоров'я
населення в районах
області

Управління
Обласний 4322,5
фізичної
бюджет
культури і спорту
облдержадмініст
рації

1836,4

1243,1

1243,0

Управління
Обласний 270,0
фізичної
бюджет
культури і спорту
облдержадмініст
рації, обласний
центр фізичного
Інші
120,0
здоров’я
джерела
населення
«Спорт для всіх»

-

130,0

140,0

120,0

-

-

1.Проведення та участь у 2018-2020
змаганнях серед
роки
вихованців дитячо-

Управління
Обласний
фізичної
бюджет
культури і спорту

В межах В межах В межах Кількість
фінансо фінансо фінансо вихованців
вих
вих
вих
дитячо-

3. Придбання необхідного 2018-2020
інвентарю та
роки
устаткування для дитячоюнацьких спортивних
шкіл області

4. Забезпечення
відбору осіб, які
мають високий

Кількість днів 250
навчальнотренувальних
зборів на рік

Кількість
10
дитячоюнацьких
В межах В межах В межах спортивних 59
фінансо фінансо фінансо шкіл, одиниць
вих
вих
вих
ресурсів ресурсів ресурсів

Кількість
5
проведених
НТЗ
національної
збірної
команди
України на
базах
олімпійської
підготовки
Кількість
240
заходів в
районах
області на рік

250

250

10

10

59

59

10

15

260

280

3900 4000 4100

рівень
юнацьких спортивних
підготовленості та шкіл різних вікових груп
здатні під час
проведення
спортивних заходів
витримувати значні
фізичні та
психологічні
навантаження, для
подальшого
2.Проведення масових
2018-2020
залучення їх до
змагань з футболу та міні- роки
резервного спорту футболу серед усіх верств
сільського населення

3.Підготовка та участь у 2018-2020
Всеукраїнській
роки
спартакіаді “Повір у себе”
серед дітей з інвалідністю

4. Проведення заходів
2018-2020
фізкультурно-спортивної роки
реабілітації людей з
інвалідністю
5.Підтримка та
розвиток

1.Підготовка та участь
спортсменів Одеської

2018-2020
роки

облдержадмініст
рації, органи
Районні,
місцевого
міські (міст
самоврядування обласного
значення),
бюджети
об'єднаних
територіаль
них громад
Управління
Обласний 386,8
фізичної
бюджет
культури і спорту Районні,
облдержадмініст міські (міст
рації, органи
обласного
місцевого
значення),
самоврядування бюджети
об'єднаних
територіаль
них громад

ресурсів ресурсів ресурсів юнацьких
В межах В межах В межах спортивних
фінансо фінансо фінансо шкіл, яких
залучено до
вих
вих
вих
ресурсів ресурсів ресурсів участі у
змаганнях,
осіб

70,0

144,0

172,8

Інші
50,0
джерела
Управління
Обласний 561,9
фізичної
бюджет
культури і спорту Районні,
облдержадмініст міські (міст
рації, органи
обласного
місцевого
значення),
самоврядування бюджети
об'єднаних
територіаль
них громад
Інші
60,0
джерела
Управління
Обласний 314,5
фізичної
бюджет
культури і спорту
облдержадмініст
рації
Управління
Обласний 6464,9
фізичної
бюджет

50,0

-

-

147,3

207,3

207,3

60,0

-

-

86,4

103,7

124,4

-

2938,6

3526,3

Кількість
1200 1200 1200
учасників
В межах В межах В межах змагань, осіб
фінансо фінансо фінансо
вих
вих
вих
ресурсів ресурсів ресурсів

Кількість
38
учасників
В межах В межах В межах Всеукраїнсько
фінансо фінансо фінансо ї спартакіади
“Повір у себе”
вих
вих
вих
ресурсів ресурсів ресурсів серед дітей з
інвалідністю,
осіб

38

39

Кількість
50
50
50
учасників
фізкультурноспортивних
заходів, осіб
Кількість
5400 5450 5500
учасників,

олімпійського,
неолімпійського,
паралімпійського
та дефлімпійського
руху

області у чемпіонатах
Європи, світу, Кубках
світу з олімпійських видів
спорту

2.Підтримка та
забезпечення діяльності
відділення Національного
олімпійського комітету
України в Одеській
області
3.Підготовка та участь
спортсменів збірної
Одеської області у
чемпіонатах Європи,
світу, Всесвітніх іграх з
неолімпійських видів
спорту

2018-2020
роки

2018-2020
роки

4.Забезпечення медичного 2018-2020
обстеження членів
роки
збірних команд Одеської
області та України та
медичного допуску до

культури і спорту Районні,
облдержадмініст міські (міст
рації, органи
обласного
місцевого
значення),
самоврядування бюджети
об'єднаних
територіаль
них громад
Інші
2448,8
джерела

В межах В межах В межах осіб
фінансо фінансо фінансо
вих
вих
вих
ресурсів ресурсів ресурсів

2448,8

-

-

Управління
Обласний 1466,4
фізичної
бюджет
культури і спорту
облдержадмініст
Інші
106,0
рації
джерела

326,0

518,4

622,0

106,0

-

-

Управління
Обласний 711,3
фізичної
бюджет
культури і спорту Районні,
облдержадмініст міські (міст
рації
обласного
значення),
бюджети
об'єднаних
територіаль
них громад
Інші
269,4
джерела

-

323,3

388,0

269,4

-

-

Департамент
Обласний 760,0
охорони здоров’я бюджет
обласної
державної
адміністрації,

120,0

320,0

320,0

Кількість
учасників
заходів, осіб

Кількість
учасників,
В межах В межах В межах осіб
фінансо фінансо фінансо
вих
вих
вих
ресурсів ресурсів ресурсів

1130 1135 1145

2900 3000 3100

Кількість
800
членів збірних
команд, осіб

800

800

змагань обласного та
всеукраїнського рівня

Одеський
обласний
лікарськофізкультурний
диспансер

5.Підготовка та участь
2018-2020
спортсменів у спортивних роки
заходах місцевого та
всеукраїнського рівня з
видів спорту інвалідів

Управління
Районні,
фізичної
міські (міст
культури і спорту обласного
облдержадмініст значення),
рації, органи
бюджети
місцевого
об'єднаних
самоврядування територіаль
них громад

В межах В межах В межах Кількість
фінансо фінансо фінансо учасників,
вих
вих
вих
осіб
ресурсів ресурсів ресурсів

6.Підготовка та участь
2018-2020
спортсменів, членів
роки
збірних команд України у
спортивних заходах
міжнародного рівня з
видів спорту інвалідів
(Паралімпійських,
Дефлімпійських Іграх,
чемпіонатах світу і
Європи, кубках світу,
Юнацьких
Дефлімпійських іграх)
7. Розвиток баскетболу
2018-2020
роки

Управління
Обласний 2632,0
фізичної
бюджет
культури і спорту
облдержадмініст
рації, органи
місцевого
самоврядування

500,0

1066,0

1066,0

566,0

-

-

1900,0

1000,0

1000,0

1000,0

8.Розвиток гандболу в
Одеській області

2018-2020
роки

Інші
джерела

Інші
джерела

200,0

566,0

Управління
Обласний 3100,0
фізичної
бюджет
культури і спорту
облдержадмініст
рації, Одеська
обласна
організація ФСТ
«Динамо»
України
Управління
Обласний 3000,0
фізичної
бюджет
культури і спорту
облдержадмініст

200,0

-

-

250

270

300

Кількість
80
членів збірних
команд
України, що
братимуть
участь у
міжнародних
заходах

85

90

200,0

Розвиток
1
ігрових
олімпійських
видів спорту,
пошук
талановитої
молоді

1

1

1000,0

Кількість
учасників,
осіб

800

800

800

9.Розвиток гімнастики в
Одеській області

2018-2020

10.Забезпечення
заохочень та стипендій
спортсменам-чемпіонам,
призерам Олімпійських,
Паралімпійських та
Дефлімпійських ігор,
Всесвітніх ігор з
неолімпійських видів
спорту, Юнацьких
Олімпійських та
Європейських ігор,
Всесвітніх ігор з
єдиноборств, інших
змагань міжнародного
рівня та їх тренерам
11 .Вирішення соціально- 2018-2020
побутових питань
роки
спортсменів, які посіли
призові місця на
Олімпійських,
Паралімпійських та
Дефлімпійських іграх,
Всесвітніх іграх з
неолімпійських видів
спорту, Юнацьких
Олімпійських та
Європейських іграх,
Всесвітніх іграх з

рації
Управління
Обласний 800,0
фізичної
бюджет
культури і спорту
облдержадмініст
Інші
200,0
рації
джерела

120,0

330,0

350,0

200,0

-

-

Обласний 5760,0
бюджет

1440,0

1920,0

2400,0

Районні,
міські (міст
обласного
значення),
бюджети
об'єднаних
територіаль
них громад

В межах В межах В межах
фінансо фінансо фінансо
вих
вих
вих
ресурсів ресурсів ресурсів

Управління
Обласний
фізичної
бюджет
культури і спорту
облдержадмініст
рації, органи
місцевого
самоврядування

Кількість
2
членів
національної
збірної
України від
Одеської
області, осіб
Кількість осіб, 80
які отримали
грошові
винагороди,
осіб

В межах В межах В межах Кількість
фінансо фінансо фінансо спортсменів та
вих
вих
вих
тренерів, які
ресурсів ресурсів ресурсів отримали
допомогу у
вирішенні
соціальнопобутових
питань, осіб

4

6

80

80

єдиноборств, Всесвітній
шаховій олімпіаді,
Всесвітніх
інтелектуальних іграх,
інших змаганнях
міжнародного рівня, та їх
тренерам
6.Розбудова
спортивної
інфраструктури, у
тому числі шляхом
будівництва та
модернізації
спортивних споруд
із залученням
коштів інвесторів

1.Облаштування
2018-2020
багатофункціональних
роки
спортивних майданчиків
із синтетичним покриттям
та тренажерним
обладнанням

2.Будівництво на умовах 2018-2020
співфінансування
роки
багатофункціональної
спортивної арени для
ігрових видів спорту

3.Будівництво,
2018-2020
реконструкція та
роки
капітальний ремонт (в т.ч.
модернізація) об’єктів
фізичної культури

Районні,
міські (міст
обласного
значення),
бюджети
об'єднаних
територіаль
них громад

В межах В межах В межах
фінансо фінансо фінансо
вих
вих
вих
ресурсів ресурсів ресурсів

Управління
Обласний
В межах В межах В межах Кількість
15
17
20
фізичної
бюджет
фінансо фінансо фінансо облаштованих
культури і спорту
вих
вих
вих
багатофункціо
облдержадмініст
ресурсів ресурсів ресурсів нальних
рації, органи
Районні,
В межах В межах В межах спортивних
місцевого
міські (міст
фінансо фінансо фінансо майданчиків із
самоврядування обласного
синтетичним
вих
вих
вих
значення),
ресурсів ресурсів ресурсів покриттям та
тренажерним
бюджети
обладнанням,
об'єднаних
одиниць
територіаль
них громад
Управління
Державний 30000,0
30000,0 Кількість
2500 2500 2500
фізичної
бюджет
глядацьких
культури і спорту Обласний 30000,0
10000,0 10000,0 10000,0 міст
облдержадмініст бюджет
рації, органи
Районні,
місцевого
міські (міст
самоврядування обласного
значення),
бюджети
об'єднаних
територіаль
них громад
Управління
Обсяг фінансування за цим пунктом
фізичної
щорічно визначається відповідно до
культури і спорту
рішення про обласний бюджет
облдержадмініст
рації, районні
державні
адміністрації,
міськвиконкоми,
інші структурні
підрозділи
облдержадмініст
рації

РАЗОМ

Державний 30000,0
бюджет
Обласний 106391,6
бюджет
Районні,
В межах
міські (міст фінансових
обласного ресурсів
значення),
бюджети
об'єднаних
територіаль
них громад
Інші
16833,8
джерела, не
заборонені
чинним
законодавс
твом
153225,4

30000,0 -

-

18000,0 40545,2 47846,4
В межах В межах В межах
фінансо фінансо фінансо
вих
вих
вих
ресурсів ресурсів ресурсів

16833,8 -

-

64833,8 40545,2 47846,4

