
Описовий звіт про стан та розвиток фізичної культури і спорту осіб з
інвалідністю в Україні від Українського центру з фізичної культури і
спорту інвалідів «Інваспорт» за результатами статистичної звітності
(форма 2-ФК (річна) станом на 01.01.2019 рік

У 2018 році виповнилось 25 років з дня заснування Українського центру з фізичної культури і
спорту інвалідів «Інваспорт» (спільна постанова Міністерства України у справах молоді та спорту
України, Федерації професійних спілок України та Національного комітету спорту інвалідів України
№  29/П-2/6  від  14  січня  1993  року).За  25  років  діяльності  Укрцентру  «Інваспорт»  зроблено
колосальний  стрибок  у  розвиток  фізичної  культури  і  спорту  осіб  з  інвалідністю,  від  учасників
офіційних міжнародних змаганнях до визнаних лідерів паралімпійського та дефлімпійського руху.

Протягом 2018 року діяльність Укрцентру «Інваспорт» було направлено на створення належних
умов для реалізації  державної політики у сфері фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю,
здійснення  заходів  з  організації  фізкультурно-оздоровчої  та  спортивної  діяльності  осіб  з
інвалідністю,  у  тому  числі  розвитку  спорту  вищих  досягнень  та  фізкультурно-спортивної
реабілітації тощо.

В Україні протягом звітного періоду ефективно функціонувала система закладів фізичної культури
і спорту інвалідів «Інваспорт».

Станом на 01 січня 2019 року до системи закладів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю
«Інваспорт» входять:

25 регіональних центрів з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт»;

2 міських центра з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт»;

3 районних центра з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт»;

25 дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осію з інвалідністю;

2  спеціалізовані  дитячо-юнацькі  школи  для  осіб  з  інвалідністю  паралімпійського  та
дефлімпійського резерву;

107 клубів фізкультурно-реабілітаційної та спортивної спрямованості для людей з інвалідністю.

Разом з цим, у 2018 році функціонувало 15 відділень з видів спорту для осіб з інвалідністю у
дитячо-юнацьких спортивних школах усіх типів, з яких 5 було відкрито протягом звітного періоду,
де діти з інвалідністю займалися фізичною культурою і спортом разом зі здоровими однолітками.

Слід зазначити також про систематичну та злагоджену роботу Укрцентру «Інваспорт» протягом
року із Всеукраїнськими спортивними федераціями інвалідів з нозологій, зокрема з Українською
федерацією спорту інвалідів з  ураженнями опорно-рухового апарату,  Спортивною федерацією
незрячих України, Українською спортивною федерацією інвалідів з вадами розумового і фізичного
розвитку та Спортивною федерацією глухих України щодо розвитку фізичної культури і  спорту
серед осіб з інвалідністю.

Протягом  2018  року  різними  формами  фізкультурно-реабілітаційної  та  спортивної  роботи  в
Україні було охоплено близько 40 тисяч осіб з інвалідністю, серед яких розвиваються 40 видів



спорту,  у тому числі  серед осіб з вадами слуху – 27,  вадами зору – 17,  ураженнями опорно-
рухового апарату – 28, вадами розумового і фізичного розвитку – 3.

Одним  із  основних  завдань  Національного  комітету  спорту  інвалідів  України  та  Укрцентру
«Інваспорт» у 2018 році було збереження та розвиток мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл
для осіб з інвалідністю та збільшенню кількості їх вихованців.

У дитячо-юнацьких спортивних школах для осіб з інвалідністю та у відділеннях з видів спорту для
осіб  з  інвалідністю  у  дитячо-юнацьких  спортивних  школах  фізкультурно-спортивною  роботою
охоплено майже 6тис. дітей з інвалідністю, що на 7,2% більше у порівняні з минулим роком, з
яких: з вадами слуху більше 2 тис. осіб; з вадами зору більше 500 осіб; з ураженнями опорно-
рухового апарату майже 2 тис. осіб та вадами розумового і фізичного розвитку більше 850 осіб,
що на 7,2% .

Фізкультурно-спортивну та реабілітаційну роботу в дитячо-юнацьких спортивних школах для дітей
з інвалідністю усіх типів здійснюють 499 тренерів-викладачів, з яких 202 штатних ( у 2017 році -
179 штатних).

Слід  зазначити,  що  на  01.01.2019  року  у  Вінницькій,  Запорізькій,  Київській,  Одеській,
Хмельницькій та Чернівецькій області дитячо-юнацькі спортивні школи для дітей з інвалідністю
належать  до  сфери  управління  регіональних  центрів  з  фізичної  культури  і  спорту  інвалідів
"Інваспорт", решта шкіл мають окремий статус юридичної особи.

У  2018  році  активно  розпочала  свою діяльність  Сумська  обласна  дитячо-юнацька  спортивна
школа інвалідів «Інваспорт» (комунальний заклад Сумської обласної ради), яку було утворено на
виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту в Сумській області на 2012-2016 роки,
рішенням сесії Сумської обласної ради від 07.10.2016 року. У звітному періоді для забезпечення
функціонування  Сумської  обласної  ДЮСШІ  було  затверджено  штатний  розпис  у  кількості  11
штатних посад, з яких 6 - для тренерсько-викладацького складу, відкрито три відділення з видів
спорту осіб з інвалідністю: з легкої атлетики, лижних перегонів та плавання; загальна кількість
вихованців школи склала 150 осіб з інвалідністю.

Одним із  основних спортивних заходів для дітей з  інвалідністю у 2018 році  було проведення
щорічної  Всеукраїнської  Спартакіади  «Повір  у  себе»  серед  дітей  з  інвалідністю,  присвяченої
річниці незалежності України, до відбіркових змагань (усіх етапів) якої було залучено понад 10
тисяч дітей з інвалідністю.

Фінальні  змагання  ювілейної  ХХVСпартакіади «Повір у себе» серед дітей з інвалідністю,Спартакіади  «Повір  у  себе»  серед  дітей  з  інвалідністю,
присвяченої  27-ій  річниці  незалежності  України було проведено протягом ІІ-ІІІ  кварталах 2018
року зокрема:

-  з  10  по  13  квітня2018року  з  плавання  на  базі  басейну  «МіКомп»  у  м.  Кам’янське
Дніпропетровської області, в яких взяло участь 169 дітей;

- з 15 по 24 квітня2018року із спортивного орієнтування у с. Баранинці Закарпатської області, в
яких взялоучасть 32 дітей;

-  з  15  по  18  травня2018року  з  легкої  атлетики  та  плавання  на  спортивних  майданчикахм.
Миколаїв, в яких взялоучасть 277 дітей;



-  з  29  травня  по  18  червня2018року  в  ДП  УДЦ «Молода  гвардія»  у  м.  Одеса  з  бадмінтону,
баскетболу, боротьби вільної, боротьби греко-римської, волейболу, голболу, пляжного волейболу,
футболу тафутболу ДЦП, в яких взяло участь 295 дітей;

- з 06 по 12 вересня 2018 року на спортивних об’єктах оздоровчого комплексу бази відпочинку
«Вінниця» у с. Коблево Миколаївської області з тенісу настільного та шахів, в яких взяла участь
121 дитина.

Всього у фінальних змаганнях ХХVСпартакіади «Повір у себе» серед дітей з інвалідністю, Спартакіади «Повір у себе» серед дітей з інвалідністю взяло
участь 894 дитини з інвалідністю із 14 видів спорту, з яких: з вадами слуху – 432 особи, з вадами
зору – 105 особи,  з  ураженнями опорно–рухового апарату  – 259 осіб,  з  вадами розумового і
фізичного розвиту – 98 осіб (2017 рік – 833 дитини з інвалідністю), та виборено 1195 медалей, з
яких 513 золотих, 386 срібних та 296 бронзових нагород.

Наступник  пріоритетним  напрямком  роботи  Укрцентру  «Інваспорт»  спільно  з  Національним
комітетом спорту інвалідів України було забезпечення діяльності  національних збірних команд
України з видів спорту осіб з інвалідністю, їх підготовка та участь у всеукраїнських і міжнародних
спортивних змаганнях.

Укрцентр  «Інваспорт»  забезпечує  діяльність  штатної  команди  національних  збірних  команд
України з видів спорту осіб з інвалідністю, кількість штатних одиниць якої станом на 01.01.2019
року  становить  691  ставка  (540  -  спортсменів-інструкторів,  14  спортсменів-лідерів  та  137  –
тренерів) та фактично складається із 643 спортсменів-інструкторів, 15 спортсменів-лідерів та 173
тренерів, що на 12% більше показників 2017 року.

Склад  національної  збірної  команди  України  з  видів  спорту  осіб  з  інвалідністю  включає
національні збірні команди України з 22 видів спорту для спортсменів з вадами слуху, 14 видів
спорту - спортсменів з вадами зору, 24 видів спорту - спортсменів з ураженнями опорно-рухового
апарату, 3 видів спорту - спортсмени з вадами розумового і фізичного розвитку.

Загальна кількість спортсменів з інвалідністю, які входять до складу національної збірної команди
України з видів спорту осіб з інвалідністю, станом на 01.01.2019 становить 1099 осіб, з них 781
спортсменів з інвалідністю входять до основного складу збірної команди.

Відповідно  до  Єдиного  календарного  плану  фізкультурно-оздоровчих  та  спортивних  заходів
України на 2018 рік, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 26.12.2017
№ 5220 (зі  змінами),  українські  спортсмени  з  інвалідністю взяли  участь  у  103 всеукраїнських
спортивних змаганнях, 268 навчально-тренувальних зборах в Україні, а також у 53 навчально-
тренувальних зборах за кордоном, 119 міжнародних спортивних змаганнях, серед яких:

ХІІ зимові Паралімпійські ігри;

21 чемпіонат світу;

32 чемпіонати Європи;

21 Кубок світу;

4 Кубка Європи;

2 Всесвітні шахові Олімпіади;



38 міжнародних турнірів.

На цих змаганнях українськими спортсменами з інвалідністю було здобуто 840 медалей, з яких
320 – золотих, 266 – срібних, 254 – бронзових.

З 09 по 18 березня 2018 року національна паралімпійська збірна команда України з зимових видів
спорту  у  складі  20  спортсменів  та  10  спортсменів-лідерів  взяла  участь  у  XII  зимових
Паралімпійських іграх у м. Пхьончхан (Республіка Корея), на яких українські спортсмени здобули
22 медалі (7 – золотих, 7 – срібних, 8 – бронзових) та посіли IVСпартакіади «Повір у себе» серед дітей з інвалідністю, загальнокомандне місце серед 49
країн-учасниць.  Це  найкращий  результат,  який  продемонстрували  українські  спортсмени  з
інвалідністю за останні 12 років.

Водночас, своїми яскравими виступами відзначились на чемпіонатах Європи національні збірні
команди України:

-  з  пауерліфтингу  серед  спортсменів  з  ураженнями  опорно-рухового  апарату,  посівши  І-е
загальнокомандне  місце  серед  32  країн-учасниць,  виборовши13  нагород  (7  –  золотих,  6  –
срібних);

-  з  плавання серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату,  вадами зору,  вадами
розумового і фізичного розвитку, посівши І-е загальнокомандне місце серед 37 країн-учасниць та
виборовши 106 нагород (33 – золотих, 44 – срібних, 29 – бронзових);

- з голболу серед спортсменів з вадами зору серед жінок і чоловіків, українські команди посіли І
місце серед 10 країн-учасниць;

- з легкої атлетики серед спортсменів з вадами слуху, посівши ІІ-е загальнокомандне місце серед
20 країн-учасниць та виборовши 18 нагород (5 – золотих, 7 – срібних, 6 – бронзових);

- з фехтування на візках серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, посівши ІІ-е
місце  у  загальнокомандному  заліку  серед  16  країн-учасниць  та  виборовши  16  нагород  (6  –
золотих, 3 – срібних, 7 – бронзових);

-  з  легкої  атлетики  серед  спортсменів  з  ураженнями  опорно-рухового  апарату,  вадами  зору,
вадами розумового і фізичного розвитку, посівши ІІІ-є загальнокомандне місце серед 40 країн-
учасниць та виборовши 49 нагород (19 – золотих, 22 – срібні, 8 – бронзових).

З 12 по 19 серпня 2018 року у м. Києві Спортивною федерацією глухих України за підтримки
Міністерства  молоді  та  спорту  України,  Національного  комітету  спорту  інвалідів  України  та
Українського центру з  фізичної  культури і  спорту  інвалідів  «Інваспорт» вперше в Україні  було
організовано  та  проведено  IVСпартакіади «Повір у себе» серед дітей з інвалідністю,  чемпіонат  Європи  з  пляжного  волейболу  серед  спортсменів  з
вадами слуху.

Результатом  успішного  виступу  українських  спортсменів  з  вадами  слуху  стало  здобуття  –  2
золотих та 2 срібних медалей.

Понад 960 масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів було проведено впродовж
2018 року  регіональними центрами з  фізичної  культури і  спорту  інвалідів  «Інваспорт»,  у  яких
взяло  участь  більше  26  тисяч  осіб  з  інвалідністю.  На  організацію  та  проведення  зазначених
заходів із місцевих бюджетів було витрачено понад 4,0 млн. грн., що на 1,3 млн. грн більше у
порівняні з минулим роком.



За досягнення на офіційних спортивних змаганнях упродовж 2018 року українським спортсменам
з інвалідністю та їх тренерам було присвоєно спортивні звання:

«Заслужений тренер України» - 13 осіб;

«Заслужений майстер спорту України» - 12 осіб;

«Майстер спорту України міжнародного класу» - 48 осіб;

«Майстер спорту України» - 94 осіб.

З метою реалізації норм, визначених Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю, у 2018 році
було  продовжено  роботу  щодо  проведення  реабілітаційно-спортивних  заходів  для  осіб  з
інвалідністю.

Зазначені  заходи  проводяться  з  метою  інтеграції  осіб  з  інвалідністю  до  активного  життя  у
суспільстві,  покращення  фізичного  і  функціонального  стану  та  відновлення  їх  працездатності
засобами фізичної  культури і  спорту,  в яких взяли участь  особи з  інвалідністю з  усіх  регіонів
України на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру НКСІУ (далі - Центр).

Так,  на  базі  Центру  впродовж  2018  року  систематично  проводились  заходи  з  фізкультурно-
спортивної реабілітації для осіб з інвалідністю:

- 44 табори фізкультурно-спортивної реабілітації для осіб з інвалідністю, в яких взяло участь 840
осіб, з них 700 осіб з інвалідністю;

- 15 реабілітаційно-спортивних зборів для осіб з інвалідністю, в яких взяло участь 473 особи, з
них 334 осіб з інвалідністю;

- 6 всеукраїнських оздоровчих заходів для членів національних збірних команд України з видів
спорту осіб з інвалідністю, в яких взяло участь 63 особа, з них 53 осіб з інвалідністю.

Важливим завданням Укрцентру «Інваспорт» спільно з Національним комітетом спорту інвалідів
України у 2018 році було проведення фізкультурно-спортивної реабілітації українських воїнів, які
отримали  інвалідність  внаслідок  участі  в  антитерористичній  операції  на  сході  нашої  країни  в
рамках  проведення  Програми  активної  реабілітації  «Повернення  до  життя»,  з  метою  їх
реабілітації та повернення до активного життя у суспільстві.

У  звітному  періоді  було  проведено  5  таборів  для  42  колишніх  військовослужбовців  та  було
завершено зазначену Програму.

Також, слід зазначити, що усього за Програмою активної реабілітації «Повернення до життя» з
липня 2016 року по жовтень 2018 року було проведено 17 таких таборів активної реабілітації за
участі 170 колишніх військовослужбовців, які отримали інвалідність.

На регіональному рівні 207 бійців АТО з інвалідністю було залучено до заходів з фізкультурно-
спортивної реабілітації, які проводились як на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру
НКСІУ, так і регіональними центрами «Інваспорт».

Наразі,  66  колишніх  військовослужбовців  з  інвалідністю  систематично  займаються
паралімпійськими видами спорту у регіональних центрах «Інваспорт».



З метою приведення чинного законодавства у відповідністьдо Закону України від 7 вересня 2016
року № 1490-VСпартакіади «Повір у себе» серед дітей з інвалідністю,III «Про внесення змін до Закону України «Про ратифікацію Конвенції про права
інвалідів та Факультативного протоколу до неї» таусунення дискримінаційної складової поняття
«інвалід»,  у  2018  році  були  внесені  зміни  до  Закону  України  «Про  підтримку  олімпійського,
паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні» та «Про фізичну культуру і спорт»,
проект  якого  було розроблено у  2017  році  Міністерством молоді  та  спорту  України  за  участі
Національного комітету спорту інвалідів України та Укрцентру «Інваспорт».

Закон  України  «Про  внесення  змін  до  Закону  України  «Про  підтримку  олімпійського,
паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні» та «Про фізичну культуру і спорт»
було підписано Президентом України 28 лютого 2018 року № 2307-VСпартакіади «Повір у себе» серед дітей з інвалідністю,III.

Також впродовж 2018 року Укрцентром «Інваспорт» спільно з Національним комітетом спортом
інвалідів України та Міністерством молоді та спорту України було розроблено, та затверджено в
установленому порядку низку нормативно-правових актів:

- Указ Президента України від 29 березня 2018 року № 92/2018 «Про відзначення державними
нагородами України членів національної збірної команди України на ХІІ зимових Паралімпійських
іграх 2018 року.

-  Указ  Президента  України  від  30  березня  2018  року  №  93/2018  «Про  створення  умов  для
подальшого розвитку паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні».

- Указ Президента України від 30 березня 2018 року № 94/2018 «Про призначення державних
стипендій чемпіонам і призерам Паралімпійських та Дефлімпійських ігор».

-  Указ Президента України від 07 травня 2018 року  № 119/2018 «Про призначення стипендій
Президента України для видатних спортсменів із дефлімпійських видів спорту та їх тренерів».

-  Указ Президента України від 20 червня 2018 року № 173/2018 «Про призначення стипендій
Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту
та їх тренерів».

-  Указ  Президента  України  від  17  жовтня  2018  року  № 334/2018  «Про  стипендії  Президента
України  для  дітей  з  інвалідністю,  які  мають  високі  досягнення  у  всеукраїнських  спортивних
змаганнях».

- Указ Президента України від 16 листопада 2018 року № 367/2018 «Про внесення зміни до Указу
Президента України від 6 квітня 2006 року № 290».

-  Проект  Указу  Президента  України  «Про  позбавлення  стипендій  Президента  України  для
видатних  спортсменів  із  паралімпійських  і  дефлімпійських  видів  спорту  та  їх  тренерів»  (Указ
Президента України підписано 30 січня 2019 року № 19).

-  Проект  Указу  Президента  України  «Про  призначення  стипендій  Президента  України  для
видатних  спортсменів  із  паралімпійських  і  дефлімпійських  видів  спорту  та  їх  тренерів»  (Указ
Президента України підписано 30 січня 2019 року № 20).

- Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 43 «Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України».



-  Постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р.  № 513 «Про перерозподіл деяких
видатків  державного  бюджету,  передбачених  Міністерству  молоді  та  спорту  на  2018  рік,  та
внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 28 лютого
2011 р. № 199 і від 22 березня 2017 р. № 168».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 568 «Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 564 «Деякі питання оплати праці
працівників установ, закладів та організацій сфери фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю».

- Розпорядження Кабінету Міністрів від 29 серпня 2018 р. № 608-р «Про призначення стипендії
Кабінету  Міністрів  України  видатним  спортсменам,  тренерам  та  діячам  фізичної  культури  і
спорту», які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях».

-  Наказ Мінмолодьспорту від 16.11.2018 року № 5283 «Про затвердження Умов встановлення
коефіцієнта підвищення посадового окладу для працівників регіональних та місцевих центрів з
фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт», зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 22 листопада 2018 року за № 1322/32774.

- Наказ Мінмолодьспорту від 23.11.2018 року № 5408 «Про затвердження Положення про комісію
та  порядок  відбору  претендентів  на  призначення  стипендій  Президента  України  для  дітей  з
інвалідністю,  які  мають  високі  досягнення  у  всеукраїнських  спортивних  змаганнях»,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 листопада 2018 року за № 1362/32814.

- Наказ Мінмолодьспорту від 27.11.2018 року № 5438 «Про затвердження Критеріїв пріоритетності
видів спорту осіб з інвалідністю», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2018
року за № 1449/32901.

- Наказ Мінмолодьспорту від 27.11.2018 року № 5443 «Про затвердження Порядку конкурсного
відбору для комплектування складу національних збірних команд України з видів спорту осіб з
інвалідністю «Інваспорт», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2018 року за
№ 1444/32896.

У  2018  році  здійснювалась  виплата  державних  стипендій  для  видатних  спортсменів  із
паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів, а саме:

-  400  стипендій  Президента  України  для  видатних  спортсменів  із  паралімпійських  та
дефлімпійських видів спорту та їх тренерів у розмірі від 7 до 15 тис. грн. щомісяця;

- 25 стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної
культури і спорту у розмірі 800 грн. щомісяця;

- 25 стипендій Президента України для талановитих перспективних спортсменів-інвалідів України
у розмірі 1 тис. грн. щомісяця.

Також слід зазначити,  Українським центром з фізичної культури і  спорту інвалідів «Інваспорт»
спільно  з  Національним комітетом  спорту  інвалідів  України,  за  участі  Міністерства  молоді  та
спорту  України  29  вересня  2018  року  у  м.  Київ  було  проведено  нараду  зі  спортсменами  та
тренерами національних збірних команд України з  видів  спорту  осіб  з  інвалідністю.  Одним із
основних питань наради було дотримання членами національних збірних команди України з видів



спорту осіб з інвалідністю Антидопінгових правил та попередження і недопущення застосування
допінгу в спорті, боротьбу з ним тощо.

Разом з  цим,  спортсмени  з  інвалідністю протягом року  постійно залучалися  до різноманітних
заходів, які було організовано та проведено Міністерством молоді та спорту України. Зокрема, у
рамках  відзначення  Дня  фізичної  культури  та  спорту  8  вересня  2018  року  на  території  НСК
«Олімпійський»  спортсменами  національної  збірної  команди  України  з  видів  спорту  осіб  з
інвалідністю було презентовано види спорту: фехтування на візках та футбол ДЦП. Спортсмени з
інвалідністю залучались до урочистих заходів під час проведення Дня Конституції України, Дня
Державного прапора України, Дня Незалежності України, Всеукраїнського форуму, присвяченого
10-річчю  підписання  «Конвенції  ООН  про  права  людей  з  інвалідністю»  в  Україні,  Дня  радіо,
телебачення  та  зв’язку  на  алеї  слави,  урочистих  церемоній  –  погашення  марки  на  честь
переможців зимової  Паралімпіади 2018 та вшанування найкращих спортсменів  і  тренерів усіх
поколінь – «Спортивне сузір’я».

На регіональному рівні впродовж 2018 року за видатні спортивні досягнення провідні спортсмени і
тренери з видів спорту осіб з інвалідністю отримували 295 стипендій, з яких 180 обласні, 99 міські
та 16 районні, водночас 593 спортсмена з інвалідністю та їх тренери отримали одноразові грошові
винагороди або матеріальну допомогу.

З  метою  покращення  житлово-побутових  умов  спортсменам  з  інвалідністю  –  членам  збірних
команд  України,  чемпіонам та  призерам Паралімпійських  ігор  у  2018  році  органами  місцевої
влади було здійснено заходи щодо отримання квартир провідними спортсменами, а саме:

Радь  Тарас  -  Тернопільська  область,  лижні  перегони,  ураження  опорно-рухового  апарату  –
отримав однокімнатну квартиру;

Конашук  Богдана  -  Волинська  область,  лижні  перегони,  ураження  опорно-рухового  апарату  -
отримала однокімнатну квартиру;

Яровий Максим - Миколаївська область, лижні  перегони, ураження опорно-рухового апарату -
отримав однокімнатну квартиру;

Єпіфанов  Владислав  –  Черкаська  область,  параканое,  ураження  опорно-рухового  апарату  -
отримав однокімнатну квартиру.

Разом з  цим у  2018 році,  відповідно до рішень органів  місцевого  самоврядування  провідним
спортсменам Київської і Черкаської областей було виділено:

Андрусенко Анатолію – спортсмену з ураженнями опорно-рухового апарату з волейболу сидячи -
земельну ділянку у с. Проців Бориспільського району Київської області;

Денисенко Олександру - спортсмену з ураженнями опорно-рухового апарату зі стрільби кульової -
земельну ділянку у с. Піщане Золотоніського району Черкаської області.

Пріоритетними напрямками діяльності Укрцентру «Інваспорт» на 2019 рік залишаються:

- створення належних умов для підготовки та участі спортсменів з інвалідністю у XІХ зимових
Дефлімпійських іграх у м. м. Санта-Катерина-ді-Вальфурва, К’явенна, Мадезімо (Італія);



-  забезпечення організації  та проведення на високому організаційному рівні  всеукраїнських та
міжнародних спортивних змагань серед осіб з інвалідністю, які передбачені Єдиним календарним
планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2019 рік;

- здійснення організаційних заходів щодо проведення у м. Львові (липень) чемпіонату Європи з
шахів серед чоловіків, жінок, юнаків, дівчат з порушеннями слуху за дорученням Міжнародного
шахового комітету глухих;

-  залучення  до  заходів  фізкультурно-спортивної  реабілітації  українських  воїнів,  які  отримали
інвалідність під час виконання бойових завдань у зоні АТО;

- сприяння функціонуванню діючих та утворенню нових районних та міських центрів з фізичної
культури осіб з інвалідністю, фізкультурно-спортивних та фізкультурно-реабілітаційних клубів для
осіб з інвалідністю

-  здійснення організаційно-практичних заходів  щодо залучення  дітей  з  інвалідністю до занять
фізичною культурою, спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією;

- здійснення заходів щодо забезпечення збереження мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл
для осіб з інвалідністю, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю
паралімпійського та дефлімпійського резерва, також сприяння відкриттю відділень для дітей з
інвалідністю у дитячо-юнацьких спортивних школах усіх типів;

- сприяння створенню безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю до об’єктів фізкультурно-
спортивного та реабілітаційного призначення.

-  сприяння  розвитку  та  функціонуванню  основної  бази  паралімпійської  та  дефлімпійської
підготовки – Західного реабілітаційно-спортивного центру у Львівській області;

-  сприяння  будівництву  об’єктів  Всеукраїнського  реабілітаційно-відновлювального  спортивного
центру, як частини спортивної інфраструктури паралімпійського і дефлімпійського спорту

- здійснення заходів щодо покращення житлово-побутових умов спортсменам-інвалідам – членам
збірних  команд  та  кандидатам  на  участь  у  Паралімпійських  та  Дефлімпійських  іграх  та  їх
тренерам.


