
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

 

1. Назва державної (цільової) програми:  

   Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і 

спорту на період до 2020 року 

 

2. Державний замовник або виконавець програми:  

Міністерство молоді та спорту  

 

3. Найважливіші завдання, виконані у звітному періоді:  

внесення змін до законодавства в частині реформування відносин між 

органами державної влади і громадськими організаціями фізкультурно-

спортивної спрямованості відповідно до європейських стандартів; 

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 у 

Збройних Силах, 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 підготовленості 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 шляхом будівництва та 

модернізації спортивних споруд із залученням коштів інвесторів; 

надання якісних фізкультурно-спортивних послуг.  

 

З метою визначення провідної ролі 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 була розроблена та прийнята Державна цільова 

соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року, 

яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. 

№ 115.  

Внесення змін до законодавства в частині реформування відносин між 

органами державної влади і громадськими організаціями фізкультурно-

спортивної спрямованості відповідно до європейських стандартів. 

Впродовж звітного періоду робота Мінмолодьспорту спрямовувалась на 

удосконалення нормативно-правової бази, зокрема прийнято:  
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15 актів Кабінету Міністрів України;  

31 наказ Міністерства молоді та спорту України зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України.  

Створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності 

різних груп населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, 

здібностей та індивідуальних особливостей кожного. 

З метою формування у громадян усвідомлення потреби систематичних 

занять фізичною культурою і спортом, залучення громадян усіх вікових груп до 

регулярних занять фізичною культурою та спортом протягом 2018 року 

Всеукраїнським центром фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" за 

сприяння Міністерства молоді та спорту України проведено 21 фізкультурно-

оздоровчий та спортивно-масовий захід: Всеукраїнські фізкультурно-оздоровчі 

заходи "Спортивна зима", Фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи з 

нагоди державних, місцевих та релігійних свят (Масляна), Всеукраїнський 

місячник "Спорт для всіх – спільна турбота", Фестиваль ранкової зарядки "Рух 

заради здоров'я", Всеукраїнські фізкультурно-оздоровчі заходи з нагоди Дня 

Європи, Всеукраїнські спортивні свята "Веселі старти" з нагоди Міжнародного 

дня захисту дітей, Всеукраїнській фізкультурно-оздоровчий захід "Всесвітній 

біг заради гармонії в Україні" в рамках всесвітнього заходу "World harmony and 

peace run", Всеукраїнський фестиваль "Мама, тато, я спортивна сім'я", 

Фізкультурно-оздоровчі заходи з нагоди державних, місцевих та релігійних свят 

День молоді, Всеукраїнський фестиваль "Козацькі розваги", Всеукраїнський 

фестиваль із нагоди Дня незалежності України, Всеукраїнські фізкультурно-

оздоровчі заходи для дітей в літній канікулярний період та заходи в оздоровчих 

таборах "Олімпійське літо", Всеукраїнські фізкультурно-оздоровчі заходи для 

дітей у літній канікулярний період "Школа плавання", Фізкультурно-оздоровчі 

заходи з нагоди Дня фізичної культури і спорту України, Всеукраїнський 

фестиваль "Здорова молодь-здорова нація", Всеукраїнські фізкультуро-

оздоровчі заходи "Спорт для всіх у парках і скверах", Всеукраїнський день 

ходьби, Всеукраїнський фестиваль з нагоди Дня української армії, Спортивне 

свято "Спортивне сузір’я-2018", щорічне оцінювання фізичної підготовленості 

працівників Всеукраїнського центру фізичного здоров’я населення "Спорт для 

всіх", моніторинг основних показників рухової активності різних вікових та 

соціальних верств населення, стимулюючих та стримуючих факторів.  

Довідково: у 2018 році кількість громадян, які мають достатній рівень 

оздоровчої рухової активності, становить 15 відсотків (6,3 млн осіб), у 2017 

році – 14,2 відсотка (6,0 млн осіб). Порівняно з 2017 роком збільшено на 1 

відсоток кількість громадян, які мають достатній рівень оздоровчої рухової 

активності. 

З 21 квітня по 20 травня 2018 відбулися змагання XІІ Спартакіади серед 

працівників дипломатичних та консульських установ, розташованих у м. Києві. 

З 04 по 09 червня 2018 в Одеській області, у м. Чорноморську проведено 

Всеукраїнську спартакіаду серед народних депутатів Верховної Ради України, 

Верховної Ради Автономної Республіки  Крим, обласних, районних, міських 

(міст обласного підпорядкування), сільських та селищних рад. 
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З 24 по 28 вересня 2018 в м. Ужгороді пройшли фінальні змагання XХ 

Всеукраїнської Спартакіади серед збірних команд державних службовців 

Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.  

З 16 вересня по 10 грудня відбулась XХІ Спартакіада серед працівників 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. 

Для визначення рівня фізичної підготовленості населення України 

проведено щорічне оцінювання фізичної підготовленості. У щорічному 

оцінюванні взяли участь: 2341,0 тис. учнівської та студентської молоді з          

16,3 тис. навчально-освітніх закладів; 194,1 тис. військовослужбовців та 

слухачів закладів вищої освіти державної форми власності, які здійснюють 

підготовку курсантів, ад’юнктів, військових начальних підрозділів закладів 

вищої освіти, військовослужбовців, осіб рядового та навчальницького складу 

відповідних органів, закладів, підприємств, установ, організацій, які належать 

до сфери їх управління або перебувають у їх структурі. Загальна кількість 

громадян України, які були залучені до проходження щорічного оцінювання на 

добровільних засадах, становить 536,9 тис. осіб або 2 відсотки від загальної 

чисельності населення країни.  

Довідково: у 2018 році кількість громадян, залучених до проведення 

оцінювання фізичної підготовленості населення України складає 7,3 відсотка 

(3,1 млн. осіб), у 2017 році – 6 відсотків (2,5 млн. осіб). Порівняно з 2017 роком 

збільшено на 1,3 відсотка кількість громадян, залучених до проведення 

оцінювання фізичної підготовленості населення України. 

Створення умов для підвищення ефективності фізичної підготовки у 

Збройних Силах, інших військових формуваннях, утворених відповідно до 

законів, та правоохоронних органах. 

З 8 по 11 травня 2018 в м. Харкові відбулося відкриття фінальних змагань 

Всеукраїнської спартакіади серед допризовної молоді на базі спортивного клубу 

Харківського університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба.  

За інформацією, наданою Міністерством оборони України, проведено 

спартакіади серед видів Збройних Сил України, серед вищих військових 

навчальних закладів, серед підрозділів Міноборони та Генштабу Збройних Сил 

України загальною чисельністю 1405 осіб.  

З метою підвищення рівня готовності молоді до служби у Збройних Силах 

та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, 

правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах у регіонах 

України проведено Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру 

"Сокіл" ("Джура") та Всеукраїнський фізкультурно-патріотичний фестиваль 

"Козацький гарт 2018". 

Популяризація здорового способу життя та подолання суспільної 

байдужості до здоров’я населення. 

З метою підвищення рівня заінтересованості дітей та молоді до соціальних, 

профілактичних акцій, спрямованих на мотивацію свідомого ставлення до 

власного здоров’я проведені соціальна кампанія "Не лінуйся! Рухайся!", 

соціальний проект "Допомога спорту", інформаційно-пропагандистська 
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кампанія "Червона картка", всеукраїнські фізкультурно-оздоровчі заходи "Ти 

зможеш, якщо зміг я!". 

З метою підвищення рівня поінформованості та обізнаності різних груп 

населення щодо формування здорового способу життя і профілактики 

негативних явищ серед дітей та молоді за інформацією, отриманою від обласних 

державних адміністрацій, соціальна реклама щодо переваг здорового способу 

життя та популяризації оздоровчої рухової активності розміщується в 

загальнодоступних місцях, на бігбордах, сітілайтах, в газетах, інформаційних 

бюлетенях, на радіо, веб-сайтах обласних державних адміністрацій та на        

веб-сайтах загального користування, зокрема найбільше інформації 

висвітлюється у соціальній мережі Facebook та на каналах Youtube.  

Також проводяться інформаційно-просвітницькі заходи серед громадян: 

лекції, семінари тощо. Зокрема, у Вінницькій області протягом року 

транслювався пропагандистський відеоролик "Фізична активність для себе", у 

Волинській області – обласна інформаційно-пропагандистська акція "Червона 

картка", "Реальність починається з тебе", у Миколаївській області провели 30 

лекцій та 270 бесід, у Сумській області щоденно транслюють тематичні 

передачі "На часі:спорт", "Спорт-ревю", у Чернівецькій області відбулась 

інформаційно-профілактичний захід "Алкоголь? Ні, не моя тема!", у 

Чернігівській області організовано та проведено 7 013 лекцій, 81 315 бесід, 104 

тематичних вечори, 111 відеодемонстрацій, оформлено 1 546 куточків здоров’я, 

організовані інформаційно-освітні кампанії до Всесвітнього дня здоров’я тощо, 

у Закарпатській області протягом року транслювалися тематичні відеоролики: 

"Спортивне Закарпаття", " Здорова сім’я – здорове суспільство", "Здоровий двір 

– здорова громада" тощо та здійснюється підтримка регіональної газети               

"Спорт-тайм", у Запорізькій області підготовлено телевізійний фільм "Геній 

висоти", у Рівненській області протягом року здійснювався випуск буклетів 

"Олімпійці Рівненщини", "Юні олімпійці Рівненщини". 

На базі санаторно-курортних закладів усіх форм власності проводилися 

різноманітні фізкультурно-оздоровчі, рекреаційні та реабілітаційні заходи.  

Забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів 

фізичної культури і спорту. 

Діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади у 2018 році 

спрямовувалась на збереження та створення розгалуженої мережі закладів 

фізичної культури і спорту.  

Зокрема в Україні функціонують:  

1459 спортивних клубів; 

1267 дитячо-юнацьких спортивних шкіл; 

16 спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю;  

34 школи вищої спортивної майстерності; 

16 центрів олімпійської підготовки;  

207 центрів фізичного здоров'я населення;  

38 центрів фізичної культури і спорту інвалідів.  
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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. 

У рамках реалізації Програми проведені тематичні зміни в дитячих 

оздоровчих таборах, зокрема Вінницькою обласною державною адміністрацією 

проведені 19 заходів у стаціонарних літніх оздоровчих таборах у рамках 

"Олімпійського літа", організовано табір фізкультурно-спортивної реабілітації 

для 20 осіб з інвалідністю – спортсменів обласної дитячо - юнацької спортивної 

школи інвалідів на базі Волинського обласного санаторію "Лісова пісня". 

За інформацією, наданою Міністерством освіти і науки України, з метою 

популяризації фізичного виховання і спорту, здорового способу життя серед 

дітей, учнівської і студентської молоді та працівників освіти проведено 

гімназіада України 2018 року з 13 видів спорту за участю 12 550 учнів із 23 

регіонів України, 44 Чемпіонати України та Кубки України серед школярів з 23 

видів спорту, за участю понад 12 000 учасників із 24 областей України та            

м. Києва, 37 Чемпіонатів України та Кубки України серед студентів з 20 видів 

спорту за участю понад 9000 учасників.  

Забезпечено участь у міжнародних спортивних заходах: першій Всесвітній 

зимовій Гімназіаді 2018 року в м. Гренобль (Французька Республіка), 1 золота 

медаль та 6 загальнокомандне місце серед 25 країн світу, XVII Всесвітній літній 

Гімназіаді в м. Марракеш (Королівство Марокко) з 16 видів спорту, 112 нагород 

(39 золотих, 39 срібних та 34 бронзових медалей) та перше загальнокомандне 

місце серед 58 країн світу, IV Європейських університетських іграх 2018 року в 

м. Коїмбра (Португальська Республіка), 10 нагород (2 золоті, 2 срібні та 6 

бронзових медалей) та 12 загальнокомандне місце серед 39 країн, 295 

університетів Європи.  

З метою охоплення учнів та студентів спортивно-масовою роботою 

Міністерством освіти і науки України проводяться різноманітні заходи, зокрема 

всеукраїнський спортивно-масовий захід серед студентів, присвячений 

святкуванню Міжнародного дня студентського спорту, всеукраїнський масовий 

флешмоб із стрибків через скакалку, всеукраїнський масовий захід "Зелена 

миля", новий Всеукраїнський спортивно-масовий захід серед школярів "Coll 

Games", всеукраїнські спортивні ігри серед учнів закладів загальної середньої 

освіти "Старти надій".  

За звітний період було організовано і проведено змагання XXV 

Всеукраїнської Спартакіади "Повір у себе" серед дітей з інвалідністю, 

присвяченої 27- ій річниці незалежності України.  

Змагання Всеукраїнської спартакіади відбувались у 4 етапи. На першому 

етапі проходили масові змагання у навчальних закладах для дітей з 

інвалідністю. На другому етапі було проведено обласні Спартакіади серед дітей 

з інвалідністю спортивних, спеціалізованих спортивних шкіл, навчальних 

закладів, спецшкіл-інтернатів, громадських організацій осіб з інвалідністю 

фізкультурно-спортивної спрямованості. На третьому етапі проводились 

Всеукраїнські відбіркові змагання. Четвертий етап Спартакіади – це 
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Всеукраїнські фінальні змагання, які було проведено на спортивних об'єктах 

оздоровчої бази "Вінниця" (Миколаївська обл., м. Коблево), СКПБ "Водолій" 

(м. Миколаїв), ДП УДЦ "Молода гвардія", СК "МіКоМП"         

(Дніпропетровська обл., м. Кам`янське) та на базі спортивного комплексу 

"ZINEDINE" (Закарпатська обл., с. Баранинці). 

Діти з інвалідністю у фінальних змаганнях XXV Всеукраїнської 

Спартакіади "Повір у себе" вибороли 1195 нагород, з яких 513 золотих, 386 

срібних та 296 бронзових медалей. 

Підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського, 

паралімпійського та дефлімпійського руху. 

Забезпечено участь українських спортсменів у міжнародних змаганнях: 

спортсмени національної збірної команди України з олімпійських видів спорту 

взяли участь у 813 міжнародних змаганнях та вибороли 434 нагороди, з 

неолімпійських видів спорту – у 305 міжнародних змаганнях та вибороли 3896 

нагород.  

Забезпечено участь українських спортсменів у ІІІ літніх Юнацьких 

Олімпійських іграх 2018 року в м. Буенос-Айрес (Аргентина). За кількістю 

здобутих нагород у загальнокомандному заліку українська юнацька олімпійська 

збірна увійшла до десяти кращих серед 206 команд – учасниць. Українські 

спортсмени здобули 23 нагороди: 7  золотих, 8 срібних та 8 бронзових.  

На ХІІ зимових Паралімпійських іграх 2018 року у м. Пхьончхан 

(Республіка Корея) національна паралімпійська збірна команда України 

виборола 22 медалі: 7 золотих, 7 срібних і 8 бронзових та посіла IV місце у 

командному заліку за загальною кількістю здобутих нагород серед 49 країн – 

учасниць. Це найкращий результат за останні 12 років.  

На території України організовано та проведено 60 міжнародних 

спортивних змагань з олімпійських видів спорту та 28 – з неолімпійських видів 

спорту (у 2017 році – 40 з олімпійських та 24 – з неолімпійських видів спорту), з 

них чемпіонат світу з хокею серед юніорів у Дивізіоні ІВ (м. Київ), етап Кубку 

Європи з триатлону (дорослі, юніори) (м. Дніпро), чемпіонат Європи з регбі-7 

серед жіночих команд Дивізіон-TROPHY-1 тур (м. Дніпро), чемпіонат світу зі 

стрибків у воду серед юніорів (м. Київ), VІІ чемпіонат світу з футболу серед 

діаспорних команд (м. Ірпінь) та чемпіонат світу з воднолижного спорту серед 

дорослих (кабельна версія) (м. Дніпро). 

Уперше на території України проведено чемпіонат світу з кікбоксингу 

ISKA (м. Київ), за результатами участі перше загальнокомандне місце посіла 

збірна команда України. 

Проведено фінальні матчі Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА 

серед жінок сезону 2017/2018. 

Уперше проведені всеукраїнські Ігри з видів спорту, започаткованих на 

національно-культурних традиціях (с. Копачів, Київська область, Обухівський 

район), що сприяє популяризації національних видів спорту, заснованих на 

національно-культурних традиціях України; розвитку духовно-моральних 

цінностей Українського народу. 
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Розбудова спортивної інфраструктури, у тому числі шляхом 

будівництва та модернізації спортивних споруд із залученням коштів 

інвесторів. 

Протягом року увага була приділена розбудові спортивної інфраструктури, 

зокрема проведено капітальний ремонт Державного підприємства 

"ЦУТБ"Льодовий стадіон", державного підприємства "Олімпійський навчально-

спортивний центр "Конча-Заспа", державного підприємства "Спортивний 

комплекс "Авангард", державного підприємства "Арена Львів".  

Крім того, Міністерством молоді та спорту України за 2018 рік погоджено 

137 проектів з розвитку спортивної інфраструктури, що можуть реалізовуватися 

за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, на загальну суму 

2 074 592,9 тис. грн.  

За даними обласних державних адміністрацій ведеться робота по 

реконструкції та ремонту спортивних об’єктів, зокрема проведено капітальний 

ремонт оздоровчо-фізкультурно-спортивної бази Миколаївської обласної 

організації ФСТ "Динамо" в м. Очакові, яка увійшла до переліку баз 

олімпійської підготовки; здійснено реконструкцію спортивних об’єктів та 

споруд комунального закладу "Нижньосірогозька дитячо-юнацька спортивна 

школа" Херсонської області; модернізовано Бурштинську веслувальну базу;         

у Дніпропетровській області відбулось відкриття спортивного комплексу 

"Слобожанський" Слобожанської селищної ради загальною площею – 2884 м2; 

фізкультурно-оздоровчого комплексу у мікрорайоні "Мобіль" у селищі Пісочин 

Харківського району; у м. Зміїв було відкрито відновлений стадіон "Авангард" 

на 2059 місць.  

Надання якісних фізкультурно-спортивних послуг.  

З метою виконання актуальних прикладних досліджень зі спорту вищих 

досягнень та фізичного виховання різних вікових груп населення, впровадження 

результатів наукових досліджень у практику підготовки спортсменів вищої 

кваліфікації та фізкультурно-оздоровчої роботи з населенням Державним 

науково-дослідним інститутом фізичної культури і спорту у 2018 році 

продовжено розробку трьох наукових тем (період виконання – 2015-2019 рр.), за 

результатами наукових досліджень розроблено методичні рекомендації Твоя 

перша Олімпіада "Buenos Aries-2018", термінів попередньої акліматизації та 

заходів, спрямованих на прискорення акліматизації до клімато-географічних 

умов Буенос-Айрес (Аргентина).  

Відповідно до планів-графіків комплексних, етапних, поглиблених 

обстежень спортсменів збірних команд України у 2018 році обстежено 318 

спортсменів з 13 олімпійських видів спорту: 268 представників 12 літніх видів, 

50 – з 1 зимового виду спорту. Проведено 57 заходів з комплексного контролю 

підготовки національних збірних команд. 

З метою дотримання вимог Всесвітньої антидопінгової агенції щодо 

профілактики, запобігання застосуванню і поширенню допінгу у спорті 

протягом 2018 року проведено в акредитованих лабораторіях тестування щодо 

наявності заборонених речовин (допінгу) та семінари для національних 

федерацій з видів спорту. 
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4. Обсяги та джерела фінансування програми.  

4.1. Обсяги та джерела фінансування програми у звітному періоді, 

передбачені програмою:  

за рахунок коштів державного бюджету 2 004 450,3 тис. гривень (КПКВК 

3401040, 3401110, 3401120, 3401220, 3401280, 3401320, 1001200, 2101100, 

2101020, 2201100, 2201310);   

за рахунок місцевих бюджетів 3 277 919,6 тис. гривень; 

інші джерела фінансування (власні кошти виконавця, гранти, залучені 

кредити та інші кошти) 743 852,0 тис. гривень; 

4.2. Планові обсяги та джерела фінансування програми у звітному періоді:  

за рахунок коштів державного бюджету 3 060 300,5 тис. гривень (КПКВК 

3401040, 3401110, 3401120, 3401220, 3401280, 3401320, 1001200, 2101100, 

2101020, 2201100, 2201310);  

за рахунок місцевих бюджетів 4 636 647,5 тис. гривень; 

інші джерела фінансування (власні кошти виконавця, гранти, залучені 

кредити та інші кошти) 51 058,3 тис. гривень. 

4.3. Фактичні обсяги та джерела фінансування програми у звітному періоді:  

за рахунок коштів державного бюджету 3 058 418,0 тис. гривень (КПКВК 

3401040, 3401110, 3401120, 3401220, 3401280, 3401320, 1001200, 2101100, 

2101020, 2201100, 2201310);  

за рахунок місцевих бюджетів 4 740 984,0 тис. гривень;  

інші джерела фінансування (власні кошти виконавця, гранти, залучені 

кредити та інші кошти) 82 476,8  тис. гривень. 

4.4. Сумарні касові видатки програми у звітному періоді, за рахунок коштів 

державного бюджету 2 997 044,2 тис. гривень.  

5. Основні результати виконання програми за поточний рік:  

 
Найменування 

завдання  

Найменування 

показників 

виконання завдання  

Одиниця 

виміру  

Значення показника  

очікувані 

результати 

фактично 

досягнуто  

відсоток 

виконання  

1. Внесення змін 

до 

законодавства в 

частині 

реформування 

відносин між 

органами 

державної влади 

і громадськими 

організаціями 

фізкультурно-

спортивної 

спрямованості 

відповідно до 

європейських 

стандартів 

кількість 

розроблених 

нормативно-

правових актів, 

спрямованих на 

створення умов для 

занять фізичною 

культурою і 

спортом одиниць 5 46 9,2 р.  
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2. Створення 

умов для 

забезпечення 

оптимальної 

рухової 

активності 

різних груп 

населення для 

зміцнення 

здоров’я з 

урахуванням 

інтересів, 

здібностей та 

індивідуальних 

особливостей 

кожного 

кількість заходів одиниць 8539 

 

9101 106,6 

кількість 

фізкультурно-

спортивних 

товариств  одиниць 60 60 100 

кількість 

проведених заходів, 

у яких беруть 

участь ветерани одиниць 1266 1068 84 

кількість 

проведених заходів, 

у яких беруть 

участь особи з 

інвалідністю одиниць 1125 1147 102 

кількість 

всеукраїнських 

спартакіад, 

спортивних змагань одиниць 6 6 100 

кількість 

регіональних 

спартакіад, 

спортивних змагань одиниць 1153 1183 103 

кількість центрів 

(клубів) одиниць 43 85 1,9 р.  

кількість заходів одиниць 631 323 51 

кількість 

спортивних споруд, 

облаштованих 

засобами 

безперешкодного 

доступу до них осіб 

з інвалідністю та 

ветеранів спорту одиниць 310 490 1,6 р.  

 

кількість 

інструкторів з 

фізичної культури 

на підприємствах, в 

установах, 

організаціях осіб 140 39 28 
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чисельність 

населення 

залученого до 

щорічного 

оцінювання відсоток 10 7,3 х 

3. Створення 

умов для 

підвищення 

ефективності 

фізичної 

підготовки у 

Збройних Силах, 

інших 

військових 

формуваннях, 

утворених 

відповідно до 

законів, та 

правоохоронних 

органах 

кількість учасників 

фізкультурно-

спортивних заходів осіб 39335 24570 62 

кількість заходів одиниць 324 299 92 

4.Популяризація 

здорового 

способу життя 

та подолання 

суспільної 

байдужості до 

здоров’я 

населення 

кількість виданих 

підручників, 

посібників, 

навчальних програм одиниць 132 288 2 р.  

кількість 

інформаційних 

матеріалів одиниць 117 323 2,8 р. 

кількість осіб, які 

взяли участь у 

фізкультурно-

оздоровчих заходах осіб 975 679 70 

кількість 

телевізійних та 

радіотрансляцій 

щодо висвітлення 

позитивного впливу 

здорового способу 

життя на здоров’я 

людини одиниць 2524 2476 98 

5. Забезпечення 

функціонування 

та 

удосконалення 

мережі закладів 

фізичної 

культури і 

кількість 

спортивних клубів одиниць 2018 1459 72 

кількість дитячо-

юнацьких 

спортивних шкіл одиниць 1293 1267 98 
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спорту 

кількість 

спеціалізованих 

навчальних закладів 

спортивного 

профілю одиниць 16 16 100 

кількість шкіл 

вищої спортивної 

майстерності одиниць 34 34 100 

кількість центрів 

олімпійської 

підготовки одиниць  17 16 94 

кількість центрів 

студентського 

спорту вищих 

навчальних закладів одиниць 12 3 25 

кількість 

фізкультурно-

оздоровчих закладів одиниць  2425 2144 88 

кількість центрів 

фізичного здоров’я 

населення одиниць 226 207 92 

кількість центрів 

фізичної культури і 

спорту інвалідів одиниць 50 38 76 

6. 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 

кількість вихованців 

дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, 

яких залучено до 

участі у змаганнях осіб 544306 375317 69 

кількість учнів та 

студентів, яких 

залучено до участі у 

змаганнях осіб 454238 637233 1,4 р.  

кількість учнів та 

студентів осіб 60000 64000 107 

кількість учасників 

Всеукраїнської 

спартакіади “Повір 

у себе” серед дітей з 

інвалідністю осіб 4864 4074 84 



 12 

кількість вихованців 

дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, 

які беруть участь у 

спеціалізованих 

змінах під час 

відпочинку в 

дитячих закладах осіб 22590 26367 117 

кількість осіб, 

включених до 

штатних 

спортивних команд 

резервного спорту осіб 

 

 

 

 

448 203 45 

7. Підтримка та 

розвиток 

олімпійського, 

неолімпійського, 

паралімпійсько-

го та 

дефлімпійського 

руху 

кількість штатних 

одиниць команди 

національних 

збірних команд з 

олімпійських та 

неолімпійських 

видів спорту одиниць  

 

 

 

 

 

 

 

1700 1704 100 

кількість штатних 

одиниць команди 

національних 

збірних команд з 

видів спорту 

інвалідів одиниць 599 616 103 

кількість учасників осіб  197996 174776 88 

кількість учасників осіб 130988 230241 1,7 р.  

кількість учасників осіб 24295 136036 5,5 р.  

кількість учасників осіб 55414 93708 1,6 р.  

кількість учасників осіб 5265 6081 115 

кількість учасників осіб 4931 7381 1,5 р.  

кількість учасників осіб 769 1329 1,7 р.  

кількість осіб, які 

отримали грошові 

винагороди осіб 4776 12795 2,6 р.  

кількість 

телевізійних та 

радіотрансляцій одиниць 739 2932 3,9 р.  
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кількість 

спортсменів та 

тренерів, які 

отримали допомогу 

для вирішення 

соціально-

побутових питань осіб 64 35 55 

 

кількість 

спортсменів збірних 

команд осіб 12128 15585 129 

кількість заходів одиниць 202 371 1,9 р.  

кількість заходів одиниць 93 99 106 

кількість заходів одиниць 11 12 109 

кількість установ одиниць 1 1 100 

кількість укладених 

угод (договорів) одиниць 10 6 60 

8. Розбудова 

спортивної 

інфраструктури, 

у тому числі 

шляхом 

будівництва та 

модернізації 

спортивних 

споруд із 

залученням 

коштів 

інвесторів 

кількість закладів одиниць 180 248 1,4 р.  

кількість 

облаштованих 

багатофункціональ- 

их спортивних 

майданчиків із 

синтетичним 

покриттям та 

тренажерним 

обладнанням одиниць 276 500 1,9 р.  

кількість нових 

плавальних 

басейнів одиниць 3 0  

9. Надання 

якісних 

фізкультурно-

спортивних 

послуг 

кількість фахівців, 

які пройшли 

перепідготовку, 

підвищення 

кваліфікації, 

атестацію осіб 1154 1286 111 

кількість 

проведених 

конференцій, 

конгресів, 

семінарів, навчань одиниць 30 23 77 
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кількість 

проведених 

методичних 

досліджень одиниць 3 3 100 

кількість 

придбаного 

обладнання одиниць 6 0 0 

кількість узятих 

допінг-проб одиниць 1314 1344 102 

 

Динаміка показників програми, які виконані не в повному обсязі: 

 

Найменування 

показників 

програми, які 

виконані не в 

повному обсязі  

Плановий  

Фактичний    
 

Причини невиконання  
Що зроблено для 

виправлення ситуації  

Кількість заходів  631 

323 

Запорізькою 

облдержадміністрацією 

неправильно надана 

цифра щодо кількості 

заходів  

Буде здійснено 

коригування показника 

під час внесення змін 

до Програми 

Кількість 

інструкторів з 

фізичної 

культури на 

підприємствах, в 

установах, 

організаціях  

140 

39 

В обласних державних 

адміністраціях повною 

мірою не відображена 

інформація щодо 

введення до штатного 

розпису суб’єктів 

господарювання 

посади інструктора  з 

фізичної культури  

Буде здійснено 

коригування показника 

під час внесення змін 

до Програми  

Кількість центрів 

студентського 

спорту вищих 

навчальних 

закладів  

12 

3 

Відсутність 

нормативно-правового 

акта, яким регулюється 

функціонування 

центрів  

Розробляється проект 

постанови Кабінету 

Міністрів України 

"Про затвердження  

Положення про центр 

студентського спорту 

закладів вищої освіти"  

Кількість осіб, 

включених до 

штатних 

спортивних 

команд 

резервного 

448 

203 

У більшості обласних 

державних 

адміністрацій не 

передбачені кошти на 

створення спортивних 

команд резервного 

Розроблено проект 

постанови Кабінету 

Міністрів України 

"Про внесення змін до 

Порядку створення 

штатних спортивних 
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спорту  спорту  команд резервного 

спорту", який 

надіслано до 

Міністерства юстиції 

України для 

проведення правої 

експертизи  

 

Кількість нових 

плавальних 

басейнів  

3 

0 

У 2018 році для 

зазначеної мети в 

місцевих бюджетах не 

були передбачені 

кошти  

Опрацьовано проект 

постанови Кабінету 

Міністрів України 

"Про затвердження 

Порядку та умов 

надання у 2019 році 

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на 

будівництво нових, 

реконструкцію та 

капітальний ремонт 

існуючих спортивних 

п'ятдесятиметрових і 

двадцятип'ятиметрових 

басейнів" 

Кількість 

придбаного 

обладнання  

6 

0 

Не були передбачені 

видатки у 2018 році  

Буде здійснено 

коригування показника 

під час внесення змін 

до Програми 

 

6. Оцінка ефективності та пропозиції щодо подальшого виконання 

програми.  

Оскільки більшість завдань Державної цільової соціальної програми 

розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року мають 

довгостроковий характер є необхідність реалізовувати її у подальшому. 

Виконання вказаної програми дасть можливість підвищувати щороку рівень 

охоплення населення руховою активністю на 1-2 відсотки, створити умови для 

соціальної адаптації та реабілітації інвалідів і осіб з обмеженими фізичними 

можливостями, підвищити рівень готовності молоді до служби у Збройних 

Силах та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, 

правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах з метою 

захисту суверенітету та незалежності держави, підвищити рівень 

заінтересованості дітей та молоді до соціальних, профілактичних акцій, 

спрямованих на мотивацію свідомого ставлення до власного здоров’я, 

підвищити рівень поінформованості та обізнаності різних груп населення щодо 

формування здорового способу життя і профілактики негативних явищ серед 
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http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/42521
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/42521
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/42521
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/42521
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/42521
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/42521
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/42521
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/42521
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/42521
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/42521
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/42521
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/42521
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/42521
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/42521
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/42521
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/42521
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/42521
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/42521
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/42521
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/42521
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/42521
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/42521
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/42521
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/42521
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/42521
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/42521
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/42521
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дітей та молоді, забезпечити надання якісних фізкультурно-спортивних послуг 

спортивними клубами та фізкультурно-оздоровчими закладами, які 

функціонують відповідно до встановлених стандартів, залучити до 13 відсотків 

дітей та молоді віком від 6 до 18 років до занять у дитячо-юнацьких спортивних 

школах, створити умови для розвитку резервного спорту та ефективного 

поповнення складу національних збірних команд, забезпечити збереження 

провідних позицій українських спортсменів у міжнародних змаганнях різного 

рівня для піднесення авторитету держави у світовому спортивному 

співтоваристві, забезпечити збереження та створення розгалуженої мережі 

сучасних спортивних споруд (спортивні зали, плавальні басейни, спортивні 

майданчики тощо), які відповідають національним та міжнародним стандартам, 

зокрема із залученням коштів інвесторів, забезпечити підвищення рівня 

професійних знань, фахового рівня та вміння працювати в нових соціально-

економічних умовах, а також здійснення контролю за станом здоров’я, 

профілактикою травматизму, захворювань та якістю наданих медичних послуг. 

 
 

 

Виконуючий обов’язки Міністра  

молоді та спорту України                          Я. ВОЙТОВИЧ  


