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ВСТУП 
 

Регіональна цільова програма розвитку фізичної культури і спорту в 

Донецькій області на 2022-2024 роки (далі – Програма) розроблена з метою 

забезпечення подальшої реалізації державної політики у сфері фізичної 

культури та спорту в Донецькій області і визначає основні стратегічні напрямки 

щодо подальших дій у цій сфері. 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства зберігається 

актуальність всебічного розвитку сфери фізичної культури і спорту серед 

населення та ефективна реалізація положень Закону України «Про фізичну 

культуру і спорт».  

Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і 

спорту на період до 2024 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів 

України від 01 березня 2017 року № 115, своєю метою визначає провідну роль 

фізичної культури і спорту як важливого фактору здорового способу життя, 

профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення 

умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню 

фізичної та духовної досконалості людини, виявлення резервних можливостей 

організму, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного 

іміджу держави у світовому співтоваристві. 

Формування здорової нації та створення належних умов для розвитку 

системи закладів з фізичної культури і спорту, в тому числі для осіб з 

інвалідністю є одним із завдань Державної стратегії регіонального розвитку на 

2021 – 2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України                   

від 05 серпня 2020 року № 695.  

Проєкт Програми розроблено з урахуванням положень Стратегії розвитку 

фізичної культури і спорту на період до 2028 року, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 04 листопада 2020 року № 1089, та Стратегії 

розвитку Донецької області на період до 2027 року, затвердженої 

розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-

цивільної адміністрації від 17 лютого 2020 року № 147/5-20. 

Методичною основою розроблення Програми є системний підхід, 

принципи стратегічного планування та нормативно-правові акти у сфері 

фізичної культури та спорту з урахуванням стратегічних документів 

державного і регіонального рівня.  

Стратегічне бачення Програми є наступним. Розвиток фізичної культури і 

спорту в контексті формування здорового способу життя - це надзвичайно 

актуальне питання, що має стати безумовним пріоритетом регіональної 

політики. Негативні тенденції, що склались у суспільстві, потребують 

застосування ефективних методів їх подолання. Особливу увагу необхідно 

приділити активному і здоровому способу життя, підвищенню престижу спорту 

та принципам безбар’єрності. Важливим є забезпечення розвитку видів спорту 

за підтримки дитячо-юнацького і резервного спорту, спорту вищих досягнень, 

спорту осіб з обмеженими фізичними можливостями для утвердження 

міжнародного іміджу і авторитету у світовому співтоваристві.  
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Прийняття Програми надасть можливість покращити ресурсний та 

інфраструктурний стан сфери, виконати поставлені завдання відповідно до 

сучасних потреб сфери, наблизити її стан до сучасних європейських стандартів. 
 

1. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма 
 

Розроблення Програми викликано необхідністю вирішення проблемних 

питань реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту в 

Донецькій області. 

Згідно статистичних даних до занять фізичною культурою і спортом 

залучено 322,5 тисяч осіб, або 17,3 % від загальної кількості населення області 

на території, яка підконтрольна українській владі. В області функціонують             

46 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, заняття в яких відвідують 21,9 тисяч 

учнів. Розвиваються 40 олімпійських, 77 неолімпійських видів спорту та                   

26 видів спорту серед осіб з інвалідністю.  

До складу збірних команд України з видів спорту від Донецької області 

входять 858 осіб, з яких 340 осіб - з олімпійських видів спорту, 441 особа –                        

з неолімпійських та  77 осіб з інвалідністю.  

Для проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів 

в регіоні діє 3623 спортивні споруди. З них 56 стадіонів, 36 плавальних 

басейнів, 524 спортивні зали, 748 приміщень для фізкультурно-оздоровчих 

занять, 912 комплексних спортивних майданчиків, 469 майданчиків з 

тренажерним обладнанням, 267 майданчиків зі штучним покриттям,                       

131 майданчик з нестандартним тренажерним обладнанням, 253 футбольних 

поля, 45 тенісних корти, 165 стрілецьких тирів, 2 легкоатлетичних манежі,                 

2 кінноспортивні бази, 3 споруди зі штучним льодом та 3 водні бази. 

В області спостерігається позитивна тенденція розвитку фізичної 

культури та спорту, але залишаються у процесі вирішення і проблемні питання.   

Однією з негативних причин стану здоров’я жителів області є недостатній 

рівень рухової активності, мотивації щодо ведення здорового способу життя і 

подовження його тривалості. За очікуваною середньою тривалістю життя 

населення Україна посідає одне з останніх місць серед країн Європи. 

До проблемних питань слід також віднести невідповідність ресурсного 

забезпечення сфери фізичної культури і спорту вимогам сучасності. Це 

наявність непрацюючих об’єктів, неефективне використання спортивних 

споруд, до управління і утримання таких об’єктів не застосовуються сучасні 

технології. Зберігається дефіцит спортивної бази для підготовки спортсменів 

високого класу. Також, проблемним є не розвинений рівень послуг сфери і 

«утриманська» філософія роботи більшості установ фізкультурно-спортивної 

спрямованості та досить низький рівень залучення позабюджетних коштів на 

потреби сфери. 

Враховуючи створення територіальних громад, актуальним є питання 

формування ефективної структури управління у сфері фізичної культури та 

спорту, збереження і розвиток мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 

спортивних клубів без яких не можлива підготовка спортивного резерву. 
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Ключова роль у масовому спорті відводиться центрам фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх» і розвиток мережі цих центрів може стати дієвим 

інструментом системи управління сферою, особливо для територіальних 

громад, де виконавчі органи рад наділені іншими повноваженнями, крім 

вирішення питань фізичної культури та спорту. 

У зв’язку із складною ситуацією в країні і області зберігається 

актуальність формування позитивного інформаційного простору, участь 

спортивної громадськості із залученням засобів масової інформації до 

інформаційної кампанії щодо переваг активного і здорового способу життя, 

підвищення популярності спортивних заходів. 

Інструментом наближення до сприятливої ситуації у сфері фізичної 

культури та спорту стане прийняття Програми, яка охоплює комплекс заходів з 

діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, громадянських інститутів та інших суб’єктів сфери. 

 

2. Мета Програми 
 
Метою Програми є створення сприятливих умов для спортивних занять, 

що є складовою частини здорового і активного способу життя та всебічного 

гармонійного розвитку людини, формування ефективної системи управління 

сферою, сучасної спортивної інфраструктури, наближеної до потреб жителів 

області та підтримка спортивними досягненнями позитивного іміджу Донецької 

області. 

 

3. Завдання і заходи Програми 

 

Основними завданнями Програми є заходи з розвитку у таких напрямках: 

масовий спорт, активне дозвілля і велнес; 

фізкультурно-спортивна діяльність; 

дитячо-юнацький і резервний спорт; 

спорт вищих досягнень, Олімпійська і паралімпійська підготовка; 

спортивна інфраструктура; 

інформаційна підтримка. 

Перелік завдань і заходів з виконання Програми наведений у додатку.  

Важливу і дуже необхідну роль у реалізації Програми відіграють окремі 

комунальні заклади області, які не тільки успішно відновили свою діяльність 

після переміщення з населених пунктів, на території яких органи державної 

влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, а й реалізують проєкти 

розбудови своєї інфраструктури в м. Бахмут.  

Комунальне некомерційне підприємство «Донецький регіональний центр 

спортивної медицини» - є закладом охорони здоров’я у сфері фізичної культури 

і спорту, що надає послуги з проведення медичного забезпечення осіб, які 

займаються фізичною культурою і спортом, та лікувально-консультативну 

допомогу. В рамках відновлення діяльності зазначеного закладу створено 

сучасний комплекс, спрямований на медико-біологічний супровід спортсменів, 

їх діагностику, лікування та реабілітацію. 
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Комунальний заклад «Донецький обласний спеціалізований фаховий 

коледж спортивного профілю ім. С. Бубки» - заклад  фахової  передвищої  

освіти, спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами 

навчання, який забезпечує  відбір  та  здійснює  спортивну  підготовку  

обдарованих  дітей  та молоді, створює  умови  для  розвитку  їх  

індивідуальних  здібностей  з  метою поглибленого  оволодіння  спеціалізацією  

в  обраному  виді  спорту,  досягнення високих  спортивних  результатів  та  

поповнення  національних  збірних  команд України,  поєднання  навчально-

тренувального  процесу  із  здобуттям  відповідної освіти. 

Цей заклад для підготовки професійних спортсменів високого класу 

єдиний в регіоні. З метою створення відповідних умов ведеться створення його 

потужної інфраструктури. 

 

4. Очікувані результати та ефективність Програми 
 

Виконання Програми надасть можливість: 

створити умови і збільшити кількість населення, яке займається фізичною 

культурою і спортом, під час проведення активного дозвілля та веде здоровий і 

активний спосіб життя; 

розширити мережу центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для 

всіх»  створивши 10 нових місцевих центрів у територіальних громадах; 

забезпечити підготовку та участь спортсменів Донецької області у                    

XI Всесвітніх Іграх з неолімпійських видів спорту у Бірмінгемі (США); літніх 

Дефлімпійських іграх в місті Кашіас ду Сул (Бразилія) у 2022 році;                            

ІІІ Європейських іграх 2023 року у Польщі (Краков) і головних стартах 

чотирьохріччя – ХХХІІІ Олімпійських іграх та ХVІІ Паралімпійських іграх у 

Франції (Париж); 

виплачувати 110 обласних стипендій спортсменам і тренерам, а також 

одноразових грошових винагород за спортивні досягнення; 

підтримувати провідних спортсменів і тренерів області, підвищити їх 

соціального рівня у забезпеченні житлом – 15 житлових об’єктів; 

забезпечити діяльність 20 спортивних установ і закладів, що перебувають 

у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;    

сприяти відновленню повноцінної діяльності комунального закладу 

«Донецький обласний спеціалізований фаховий коледж спортивного профілю 

ім. С. Бубки»: реалізації проєктів будівництва учбового корпусу на 400 учнів та 

студентів, реконструкції гуртожитку та інших об’єктів, початку будівництва 50-

метрового плавального басейну; 

забезпечити реалізацію проєктів розвитку спортивної інфраструктури в 

рамках програми Президента України «Велике будівництво» за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку, місцевих бюджетів та інших джерел 

фінансування. 
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5. Фінансове забезпечення Програми 
 

Прогнозний обсяг фінансування видатків для виконання завдань і заходів 

Програми складає 3256116,2 тис. грн Програму передбачається реалізувати 

протягом 2022-2024 років.  

Конкретні обсяги фінансування заходів Програми встановлюються 

відповідними бюджетами. Виконання Програми здійснюється у межах 

реальних фінансових можливостей державного, обласного бюджетів та 

бюджетів місцевого самоврядування, військово-цивільних адміністрацій, інших 

джерел, на відповідний рік. 

 
Орієнтовний обсяг видатків, які 

пропонується залучити на виконання 

Програми, у т.ч. за джерелами: 

Обсяг 

фінансування 

(тис. грн) 

у тому числі за роками: 

2022 2023 2024 

Всього 3256116,2 1234682,5 1087056,1 934377,6 

Державний бюджет 179068,7 179068,7 0,0 0,0 

Обласний бюджет 867808,3 273448,8 290450,6 303908,9 

Бюджети місцевого самоврядування  1256417,5 404227,4 426749,3 425440,8 

Інші джерела 952821,7 377937,6 369856,2 205027,9 

 

6. Моніторинг і контроль за виконанням Програми 

 

Успішність та ефективність Програми здійснюватиметься шляхом 

запровадження щорічного моніторингу кількісних та якісних змін. 

Координатором Програми є управління фізичної культури та спорту 

облдержадміністрації.  

Контроль за реалізацією Програми здійснює облдержадміністрація.  

 
 
 
Начальник управління                                     

фізичної культури та спорту  

облдержадміністрації                                                         Володимир МИЦИК 

 

 

 

 


