Звіт про роботу Українського центру з фізичної культури і спорту осіб
з інвалідністю «Інваспорт» у 2019 році
Протягом 2019 року діяльність Укрцентру «Інваспорт» було спрямовано 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» до якої, станом на 01 січня 2020 року 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 осіб з інвалідністю;
2 спеціалізовані дитячо-юнацькі
дефлімпійського резерву;
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103 клуби фізкультурно-реабілітаційної та спортивної спрямованості для людей з інвалідністю.
Разом з цим, у 2019 році функціонувало 17 відділень з видів спорту для осіб з інвалідністю у
дитячо-юнацьких спортивних школах усіх типів, з яких 2 було відкрито протягом звітного періоду, в
яких діти з інвалідністю займалися фізичною культурою і спортом разом нарівні зі здоровими
однолітками.
Слід зазначити також про систематичну та злагоджену роботу Укрцентру «Інваспорт» протягом
року із Всеукраїнськими спортивними федераціями осіб інвалідністю з нозологій щодо розвитку
фізичної культури і спорту серед осіб з інвалідністю, 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
Протягом 2019 року різними формами фізкультурно-реабілітаційної та спортивної роботи в
Україні було охоплено близько 40 тисяч осіб з інвалідністю, серед яких розвиваються 76 видів
спорту, у тому числі серед осіб з порушеннями слуху – 28, порушеннями зору – 17, ураженнями
опорно-рухового апарату – 28, порушеннями розумового і фізичного розвитку – 3.
Одним із основних завдань Укрцентру «Інваспорт» спільно з Національним комітетом спорту
інвалідів України у 2019 році було збереження та розвиток мережі дитячо-юнацьких спортивних
шкіл для осіб з інвалідністю та збільшення кількості їх вихованців.
У дитячо-юнацьких спортивних школах для осіб з інвалідністю та у відділеннях з видів спорту для
осіб з інвалідністю дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивною роботою охоплено
майже 6тис. дітей з інвалідністю, з яких: з порушеннями слуху понад 2 тис. осіб; з порушеннями
зору понад 500 осіб; з ураженнями опорно-рухового апарату майже 2 тис. осіб та порушеннями
розумового і фізичного розвитку понад 800 осіб.

Фізкультурно-спортивну та реабілітаційну роботу в дитячо-юнацьких спортивних школах для дітей
з інвалідністю усіх типів здійснюють 512 тренерів-викладачів (у 2018 році – 499 тренеріввикладачів), з яких 210 штатних ( у 2018 році - 207 штатних).
Слід зазначити, що станом на 01.01.2020 року у Вінницькій, Запорізькій, Київській, Одеській,
Хмельницькій та Чернівецькій областях дитячо-юнацькі спортивні школи для дітей з інвалідністю
належать до сфери управління регіональних центрів з фізичної культури і спорту інвалідів
"Інваспорт", решта шкіл мають статус окремої юридичної особи.
З метою підтримки у дітей з інвалідністю цілеспрямованості у подоланні особистих фізичних меж,
їх реабілітації засобами фізичної культури і спорту для подальшої адаптації для повноцінного
життя у суспільстві щороку проводиться Всеукраїнська спартакіада «Повір у себе» серед дітей з
інвалідністю. У 2019 році проведено фінальні змагання ХХVІ Спартакіади «Повір у себе» середІ Спартакіади «Повір у себе» серед
дітей з інвалідністю, присвяченої 28-ій річниці незалежності України:
- з 31 березня по 04 квітня 2019 року з баскетболу серед дітей з порушеннями слуху у с.
Кам’яниця Ужгородського району (Закарпатська область), в яких взяло участь 49 дітей з
інвалідністю;
- з 10 по 13 квітня 2019 року з плавання серед дітей з ураженнями опорно-рухового апарату,
порушеннями зору та розумового і фізичного розвитку на базі басейну «МіКомп» у м. Кам’янське
(Дніпропетровська область), в яких взяло участь 170 дітей з інвалідністю;
- з 15 по 19 квітня 2019 року у м. Полтава з футболу серед дітей з порушеннями слуху, голболу
серед дітей з порушеннями зору та футболу ДЦП серед дітей з ураженнями опорно-рухового
апарату, в яких взяло участь 84 дітей з інвалідністю;
- з 13 по 16 травня 2019 року у м. Миколаєві з бадмінтону серед дітей з порушеннями слуху та
тенісу настільного серед дітей з порушеннями розумового і фізичного розвитку, в яких взяло
участь 52 дітей з інвалідністю;
- з 30 травня по 19 червня 2019 року на базі ДП УДЦ «Молода гвардія» м. Одеса з легкої атлетики
серед дітей з порушеннями зору, слуху та ураженнями опорно-рухового апарату (171 особа), з
плавання серед дітей з порушеннями слуху (47 осіб), зі спортивного орієнтування серед дітей з
порушеннями слуху (25 осіб), з тенісу настільного серед дітей з порушеннями слуху та
ураженнями опорно-рухового апарату (45 дітей), в яких взяло учать 288 дітей з інвалідністю;
- з 02 по 06 червня 2019 року у м. Одеса з легкої атлетики серед дітей з порушеннями розумового
і фізичного розвитку (56 осіб) та шахів серед дітей з порушеннями зору, слуху та ураженнями
опорно-рухового апарату (34 особи), в яких взяло участь 90 дітей з інвалідністю;
- з 07 по 12 червня 2019 року у м. Одеса з волейболу пляжного серед дітей з порушеннями слуху
та волейболу серед дітей з порушеннями слуху, в яких взяло участь 75 дітей з інвалідністю;
- з 13 по 18 червня 2019 року у м. Одеса з боротьби вільної та боротьби греко-римської серед
дітей з порушеннями слуху, в яких взяло участь 51 дитина з інвалідністю.
Всього у фінальних змагання ХХVІ Спартакіади «Повір у себе» середІ Спартакіади «Повір у себе» серед дітей з інвалідністю
присвяченої 28-ій річниці незалежності України із 14 видів спорту взяло участь 859 дітей, які
вибороли 1221 нагороду, з яких 504 золотих, 411 срібних та 306 бронзових.

Наступним 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 01.01.2020
року становить 691 ставка (540 - спортсменів-інструкторів, 14 спортсменів-лідерів та 137 –
тренерів) та фактично складається із 678 спортсменів-інструкторів, 15 спортсменів-лідерів та 197
тренерів.
До складу національної збірної команди України з видів спорту осіб з інвалідністю входять
національні збірні команди України з 22 видів спорту серед спортсменів з порушеннями слуху, 14
видів спорту - з порушеннями зору, 24 видів спорту - з ураженнями опорно-рухового апарату, 3
видів спорту - з порушеннями розумового і фізичного розвитку.
Загальна кількість спортсменів з інвалідністю, які входять до складу національних збірних команд
України з видів спорту осіб з інвалідністю, станом на 01.01.2019 становить 1453 особи, з них 799
спортсменів - основний склад, 364 спортсмена - кандидати та 290 спортсменів – резерв збірних
команд.
Відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів
України на 2019 рік, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 27.12.2018
№ 5790 (зі змінами), українські спортсмени з інвалідністю взяли участь у 118 всеукраїнських
спортивних змаганнях, 300 навчально-тренувальних зборах в Україні, а також у 92 навчальнотренувальних зборах за кордоном, 142 міжнародних спортивних змаганнях, серед яких:
ХІХ зимові Дефлімпійські ігри;
34 чемпіонати світу;
26 чемпіонатів Європи;
24 Кубка світу;
2 Кубка Європи;
55 міжнародних турнірів.
На цих змаганнях українськими спортсменами з інвалідністю було здобуто 927 медалей, з яких
338 – золотих, 300 – срібних, 289 – бронзових.
З 12 по 21 грудня 2019 року національна дефлімпійська збірна команда України у складі 34
спортсменів з порушеннями слуху взяла участь ХІХ зимових Дефлімпійських іграх у м.
Вальтелліна-Вальчіавенна (Італія), на яких українські спортсмени здобули 11 медалей (4 золотих,
4 срібних та 3 бронзових) та посіли третє місце у загальному командному заліку за кількістю
золотих нагород та друге місце за загальною кількістю медалей серед 34 країн-учасниць.
Це найкращий результат, який продемонстрували українські спортсмени з інвалідністю у зимових
Дефлімпійських іграх за останні 20 років (вперше взяли участь у 1999 році).

Водночас, своїми яскравими виступами відзначились на чемпіонатах світу та Європи національні
збірні команди України:
- з легкої атлетики серед спортсменів з порушеннями розумового і фізичного розвитку, посівши І-е
загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи серед 10 країн-учасниць, виборовши 14 нагород
(10 – золотих, 3 – срібних, 1 – бронзова);
- з легкої атлетики серед спортсменів з порушеннями слуху, посівши І-е загальнокомандне місце
на чемпіонаті світу серед 33 країн-учасниць, виборовши 17 нагород (7 – золотих, 6 – срібних, 4 –
бронзова);
- з плавання серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору та
розумового і фізичного розвитку, посіви І-е загальнокомандне місце на чемпіонаті світу за
кількістю здобутих нагород серед 77 країн-учасниць, виборовши 55 нагород (17 – золотих, 22 –
срібних, 16 – бронзові);
- з футболу серед спортсменів з порушеннями слуху, посівши І-е місце на чемпіонаті Європи;
- з волейболу серед спортсменів з порушеннями слуху, посівши на чемпіонаті Європи І місце
(чоловіки) та ІІІ місце (жінки).
З 15 по 21 липня 2019 року у м. Львів, було організовано та проведено чемпіонат Європи з шахів
серед спортсменів з порушеннями слуху. У рамках чемпіонату Європи було проведено IІІ
особистий чемпіонат, 24 відкритий клубний чемпіонат та 7 відкритий особистий Європейський
турнір з шахів серед спортсменів з порушеннями слуху. Українські спортсмени вибороли 7
нагород, серед яких 1 золота, 4 срібних та 2 бронзових.
Понад 800 масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів було проведено впродовж
2019 року регіональними центрами з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт», у
яких взяло участь понад 20 тисяч осіб з інвалідністю. На організацію та проведення зазначених
заходів із місцевих бюджетів було витрачено понад 4,5 млн. грн.
За досягнення на офіційних спортивних змаганнях упродовж 2019 року українським спортсменам
з інвалідністю та їх тренерам було присвоєно спортивні звання:
«Заслужений тренер України» - 5 осіб;
«Заслужений майстер спорту України» - 35 осіб;
«Майстер спорту України міжнародного класу» - 42 особи;
«Майстер спорту України» - 128 осіб.
З метою реалізації норм, визначених Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю, у 2019 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 на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру
НКСІУ (далі - Центр) взяли участь особи з інвалідністю з усіх регіонів України.

Зокрема, на базі Центру впродовж 2019 року було проведено:
- 19 реабілітаційно-спортивних зборів, в яких взяло участь 527 осіб, з них – 362 особи з
інвалідністю;
- 51 табір фізкультурно-спортивної реабілітації, у яких взяли участь 963 особи, з них - 802 особи з
інвалідністю.
Одним з основних завдань Українського та регіональних центрів з фізичної культури і спорту осіб
з інвалідністю «Інваспорт», НКСІУ є фізкультурно-спортивна реабілітація українських воїнів, які
отримали інвалідність внаслідок участі у операції Об’єднаних сил на сході нашої країни шляхом
залучення їх до участі у спортивних заходах, реабілітаційно-спортивних зборів, таборів активної
реабілітації тощо.
За період проведення операції Об’єднаних сил на сході України регіональними центрами з
фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» було проведено відповідну роботу та
залучено до участі у масових фізкультурно-оздоровчих та реабілітаційних заходах 427
українських воїна, які отримали інвалідністю.
За умов сьогодення, 93 українських воїна, які отримали інвалідність (90 – мають ураження
опорно-рухового апарату, 8 з них – пересувають на візку, 2 – мають порушення зору, 1 –
порушення слуху), систематично відвідують навчально-тренувальні заняття або беруть участь у
спортивних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, які проводять регіональні центри з
фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт".
Учасники бойових дій беруть участь у чемпіонатах міста, області, України, міжнародних змаганнях
тощо. Найбільш популярними видами спорту, якими займаються учасники бойових дій є: легка
атлетика, пауерліфтинг, плавання, стрільба з лука, армспорт, стрільба кульова, теніс настільний,
шахи, футбол та спортивна рибалка.
Водночас, слід зазначити, що трьох учасників бойових дій було включено до складу національної
збірної команди України зі стрільби з лука серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату на
2020 рік, зокрема:
Шимчак С. І., (1978 р.н.), основний склад збірної, спортивний результат 2019 року: чемпіонат
України – 1 місце; етап Кубка Європи – 6 місце; чемпіонат світу – 5 місце;
Коваль Т.О. (1986 р.н.), резерв збірної команди, спортивний результат 2019 року: чемпіонат
України – 12 місце, чемпіонат України – 8 місце
Усач А. О. (1981 р.н.), резерв збірної команди, спортивний результат 2019 року: чемпіонат України
– 6 місце, чемпіонат України – 3 місце; етап Кубка світу 4 та 9 місце.
Укрцентром «Інваспорт» спільно з Міністерством молоді та спорту протягом року було розроблено
та затверджено в установленому порядку низку нормативно-правових актів:
-Указ Президента України від 09 січня 2019 року № 4/2019 «Про внесення змін до деяких указів
Президента України»;
-Указ Президента України від 30 січня 2019 року № 19/2019 «Про позбавлення стипендій
Президента України»;

-Указ Президента України від 30 січня 2019 року № 20/2019 «Про призначення стипендій
Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту
та їх тренерів»;
-Указ Президента України від 07 лютого 2019 року № 30/2019 «Про призначення державних
стипендій чемпіонам і призерам Паралімпійських та Дефлімпійських ігор»;
-Указ Президента України від 24 квітня 2019 року № 161/2019 «Про призначення стипендій
Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських
спортивних змаганнях»;
-Указ Президента України від 24 квітня 2019 року № 163/2019 «Про призначення стипендій
Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту
та їх тренерів»;
-Указ Президента України від 06 червня 2019 року № 353/2019 «Про призначення державних
стипендій чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор»;
-Указ Президента України від 22 липня 2019 року № 544/2019 «Про призначення стипендій
Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту
та їх тренерів»;
-Указ Президента України від 30 липня 2019 року № 561/2019 «Про стипендії Президента України
для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та
їх тренерів»;
-Розпорядження Кабінету Міністрів від 16 січня 2019 р. № 19-р «Про призначення стипендії
Кабінету Міністрів України видатним тренерам, які забезпечують підготовку спортсменів до участі
в Олімпійських та Паралімпійських іграх»;
-Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. № 58 «Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України»;
-Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 707 «Про внесення змін до пункту
8-1 Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу».
У 2019 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 видатним тренерам, які забезпечують підготовку
спортсменів до участі в Паралімпійських іграх у розмірі п’ятнадцяти прожиткових мінімумів для
працездатних осіб (≈ 31530 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 з інвалідністю
України у розмірі 1 тис. грн. щомісяця.

На регіональному рівні впродовж 2019 року за видатні спортивні досягнення провідні спортсмени і
тренери з видів спорту осіб з інвалідністю отримували 312 стипендій, з яких 180 обласні, 131
міські та 1 районна, водночас було виплачено 1207 одноразових грошових винагород.
З метою покращення житлово-побутових умов спортсменам з інвалідністю – членам збірних
команд України, чемпіонам та призерам Паралімпійських ігор у 2019 році органами місцевої
влади було здійснено заходи щодо отримання квартир провідними спортсменами, а саме:
Семененко Ярослав – Донецька обл., плавання, порушення зору – отримав трикімнатну квартиру
у м. Маріуполь;
Смирнов Віктор – Донецька обл., плавання, порушення зору – отримав трикімнатну квартиру у м.
Слов’янськ;
Соколов Борис Іванович - Донецька обл., особистий тренер Семененко Ярослава, спортсмена з
порушеннями зору – отримав трикімнатну квартиру у м. Маріуполь;
Біленко Василь – Івано-Франківська обл., легка атлетика, порушення розумового і фізичного
розвитку - отримав однокімнатну квартиру у м. Івано-Франківськ;
Яровий Максим – Миколаївська обл., лижні перегони, ураження опорно-рухового апарату –
отримав однокімнатну квартиру у м. Миколаїв;
Цвєтов Ігор – Миколаївська обл., лижні перегони, ураження опорно-рухового апарату – отримав
однокімнатну квартиру у м. Миколаїв;
Литовченко Марина, Харківська обл., теніс настільний, ураження опорно-рухового апарату –
отримала однокімнатну квартира у м. Харків.
Гусєва Ірина – Рівненська обл., дзюдо, порушення зору – отримала земельну ділянку;
Суярко Дмитро – Чернігівська обл., лижні перегони, порушення зору –отримав пільговий кредит
на придбання житла;
Пустовіт Віктор – Черкаська обл., футбол, порушення слуху – отримав 600 тис. грн. для
покращення житлово-побутових умов.
Спортсмени з інвалідністю постійно залучалися до різноманітних фізкультурно-спортивних та
культурно-мистецьких заходів.
30 березня 2019 року, на головній спортивній арені України НСК «Олімпійський» відбулася ХІІІ
Всеукраїнська урочиста церемонія «Герої спортивного року-2018», організаторами якої виступили
Національний олімпійський комітет України та Міністерство молоді та спорту України. У номінації
«Сильні духом» за підсумками 2018 року володарем «Спортивного Оскару – 2018» всеукраїнської
щорічної премії стала Оксана Шишкова - володарка 6 нагород (2 золотих, 3 срібних та 1
бронзової) ХІІ зимових Паралімпійських ігор 2018 року з біатлону та лижних перегонів серед
спортсменів з порушенням зору.
09 квітня 2019 року, на урочистій церемонії, організованій журналом «Единственная», у номінації
«Натхнення року» Всеукраїнської премії «Жінка України-2019» переможницею стала
паралімпійська чемпіонка з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з порушеннями зору
- Оксана Шишкова. Достойну конкуренцію їй у цій номінації склали багаторазові чемпіонки

Паралімпійських ігор Анна Стеценко (плавання), Єлизавета Мерешко (плавання) та багаторазова
чемпіонка Дефлімпійських ігор – Марія Режило (плавання).
25 червня 2019 року у Будинку футболу відбулася урочиста церемонія відзначення
дефлімпійської збірної команди України з футболу, в якій взяли участь футболісти й тренери
команди, керівництво Української асоціації футболу, Національного комітету спорту інвалідів
України, Укрцентру Інваспорт», Спортивної федерації глухих України тощо.
28 серпня 2019 року в Klitschko Expo (НСК «Олімпійський) відбулася презентації благодійного
фонду Parimatch Foundation і його першої ініціативи «Так, я можу!», реалізованої спільно з
Національним комітетом спорту інвалідів України та Українським центром з фізичної культури і
спорту осіб з інвалідністю «Інвспорт».
У рамках програми "Так, я можу!" 15 дітям з інвалідністю з 10 областей України та м. Києва віком
від 12 до 17 років було призначено іменні стипендії Фонду в розмірі від 5 до 8 тисяч гривень
щомісяця.
02 грудня 2019 рока на НСК «Олімпійський» під час урочистої церемонії нагородження
«Футбольні зірки України»-2019 (спільний проєкт Української асоціації футболу та Всеукраїнської
асоціації футболістів-професіоналів), було відзначено найкращого гравця з інвалідністю – Дмитра
Українця (голкіпера національної збірної команди України з футболу серед спортсменів з вадами
слуху).
12 грудня 2019 року в Київському національному академічному театрі оперети відбулася ХІІ
церемонія нагородження Всеукраїнської премії «Жінка IІIІIІ тисячоліття», на якій було відзначено
заслуженого майстер спорту України, чемпіонку літніх Паралімпійських ігор, багаторазову
чемпіонку світу, Європи та України з легкої атлетики Оксану Зубковську.
Пріоритетними напрямками діяльності Укрцентру «Інваспорт» на 2020 рік залишаються:
- створення належних умов для підготовки та участі спортсменів з інвалідністю у XVІ Спартакіади «Повір у себе» середIІ літніх
Паралімпійських іграх у м. Токіо (Японія);
- забезпечення організації та проведення на високому організаційному рівні всеукраїнських та
міжнародних спортивних заходів серед осіб з інвалідністю, які передбачені Єдиним календарним
планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2020 рік;
- залучення до заходів фізкультурно-спортивної реабілітації українських воїнів, які отримали
інвалідність під час виконання бойових завдань у зоні проведення операції Об’єднаних сил;
- 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 осіб з інвалідністю, зокрема 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 фізкультурноспортивного та реабілітаційного призначення;
- сприяння розвитку та функціонуванню основної бази паралімпійської та дефлімпійської
підготовки – Західного реабілітаційно-спортивного центру у Львівській області;
- сприяння створення об’єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного
центру, як частини спортивної інфраструктури паралімпійського і дефлімпійського спорту;
- здійснення заходів щодо покращення житлово-побутових умов спортсменам-з інвалідністю –
членам збірних команд та кандидатам на участь у Паралімпійських та Дефлімпійських іграх та їх
тренерам, у тому числі вимушених переселенців з тимчасово окупованої території та районів
проведення операції Об’єднаних сил.

