
Додаток  1 

до переліку матеріалів та форм,  

що подаються разом зі Звітністю  

 

Описовий звіт про стан та розвиток  

фізичної культури та спорту за основними напрямами діяльності 

Департамент фізичної культури та неолімпійських видів спорту  

 

1. Організаційно-практичні заходи щодо розвитку фізичної культури і 

спорту: 

розгляд питань на засіданнях обласної ради, облдержадміністрації, 

обласного управління, у тому числі в розрізі території, прийняття актуальних 

рішень та стан їх виконання; 

проведення спільних засідань, колегій з органами освіти, охорони 

здоров’я, фізкультурно-спортивними товариствами тощо. 

2. Аналіз стану та тенденції розвитку (у порівнянні з попередніми роками) 

в обсязі до 5 аркушів: 

фізичного виховання та фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем 

навчання;  

фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем роботи громадян;  

фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем проживання та масового 

відпочинку громадян;  

фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності серед сільського 

населення; 

фізичної підготовки допризовної молоді; 

розвитку масового спорту та спорту ветеранів; 

діяльності центрів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх"; 

неолімпійського спорту: 

які прийняті рішення за останній рік місцевими органами виконавчої влади 

щодо подальшого розвитку неолімпійського спорту, підготовки спортсменів до 

Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту, Всесвітньої шахової олімпіади, 

Всесвітніх ігор з єдиноборств, Всесвітніх інтелектуальних ігор, чемпіонатів світу 

та Європи; 

результати виступів спортсменів області на чемпіонатах світу і Європи, 

інших головних міжнародних змаганнях; 

кількість представників області, які входять до складу збірних команд 

України (основний склад, кандидати, резерв), створення їм належних умов для 

тренувань, вирішення соціально-побутових проблем спортсменів та їх тренерів, 

заснування обласних стипендій тощо; 

кількість представників області, які отримали звання "Заслужений тренер 

України" та "Заслужений майстер спорту України"; 

кількість підготовлених майстрів спорту України міжнародного класу та 

майстрів спорту України; 



які заходи здійснені в регіоні з метою відзначення переможців та призерів 

чемпіонатів світу, Європи, інших головних міжнародних змагань; 

організація роботи спортивних клубів з неолімпійських видів спорту;  

проведення обласних змагань (види спорту, контингент учасників); 

співпраця з осередками федерацій з видів спорту (перелік осередків 

федерацій, з якими укладені двосторонні угоди, голова осередку, кількість осіб в 

осередку та терміни дії угоди); 

показники фінансування неолімпійських видів спорту з місцевого бюджету 

у порівнянні з минулим роком. Залучення позабюджетних коштів; 

яка проведена робота щодо вдосконалення матеріально-технічної бази, 

будівництва спортивних об'єктів з неолімпійських видів спорту, що відповідають 

міжнародним стандартам. 

3. Узагальнення досвіду роботи кращих фізкультурно-спортивних установ, 

організацій, спортивних споруд тощо. 

4. Надати копії розпорядчих документів, за якими в області призначаються 

обласні стипендії та винагороди за спортивний результат; надати список осіб, які 

отримують обласні стипендії, та термін їх дії. 

5. Інформація щодо роботи громадських організацій фізкультурно-

спортивного спрямування. 

6. Взаємодія з територіальними громадами з розвитку спортивної 

інфраструктури. 

 7. Існуюча практика системи розподілу коштів між видами спорту на 

реалізацію заходів календарного плану. 

 

Департамент олімпійського спорту  

 

1. Розгляд питань щодо подальшого розвитку олімпійського спорту на 

засіданнях облдержадміністрацій, колегіях управлінь. 

2. Які прийняті рішення за останній рік місцевими органами виконавчої 

влади щодо подальшого розвитку олімпійського спорту, підготовки спортсменів 

до Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи.   

3. Результати виступів спортсменів області на чемпіонатах світу і Європи, 

інших головних міжнародних змаганнях. 

4. Кількість представників області, які входять до складу збірних команд 

України (основний склад, кандидати, резерв), створення їм належних умов для 

тренувань, вирішення соціально-побутових проблем спортсменів та їх тренерів, 

заснування обласних стипендій тощо. 

5. Кількість представників області, які отримали звання "Заслужений 

тренер України", "Майстер спорту України міжнародного класу" та "Заслужений 

майстер спорту України".  

6.  Які заходи здійснені в регіоні з метою відзначення переможців та 

призерів Олімпійських ігор, чемпіонатів світу, Європи, інших головних 

міжнародних змагань.  

7. Показники фінансування спорту з місцевого бюджету у порівнянні з 

минулим роком. Зокрема фінансування спортивних шкіл, у т.ч. навчально-



спортивної роботи, кошти на матеріально-технічне забезпечення. Залучення 

позабюджетних коштів. 

8. Яким чином вирішено питання забезпечення спортивних шкіл 

спортивними спорудами та інвентарем. Якими документами встановлені пільги 

спортивним школам за комунальні послуги. Кількість спортивних шкіл, які 

користуються спортивною базою загальноосвітніх закладів на безоплатній 

основі. 

9. Надати копії розпорядчих документів, за якими в області призначаються 

обласні стипендії та винагороди за спортивний результат; надати список осіб, які 

отримують обласні стипендії, та термін їх дії. 

10. Інформація щодо роботи громадських організацій фізкультурно-

спортивного спрямування. 

11. Взаємодія з територіальними громадами з розвитку спортивної 

інфраструктури. 

 12. Створення (діяльність) штатної команди резервного спорту. 

 13. Існуюча практика системи розподілу коштів між видами спорту на 

реалізацію заходів календарного плану. 

 14. Робота, яка проведена в регіоні щодо запобіганню допінгу в спорті. 

 Обсяг описового звіту без врахування сторінок додатків не повинен 

перевищувати 5 сторінок. 

  

Відділ інвестицій та розвитку спортивної інфраструктури 

 

 1. Інформація щодо реалізації державної та регіональної програм розвитку 

фізичної культури і спорту стосовно розвитку матеріально-технічної спортивної 

бази протягом 2019 року (показати конструктивний аналіз вирішення проблем 

розбудови спортивної інфраструктури). 

 2. Інформація щодо реалізації проектів інвестиційної діяльності стосовно 

розвитку спортивної інфраструктури. 

 3. Інформація щодо стану спортивних споруд протягом 2019 року, а саме:  

перелік та місце знаходження збудованих, реконструйованих та 

відремонтованих спортивних споруд; 

перелік спортивних споруд з незавершеним будівництвом, тих що 

знаходяться на реконструкції та в стадії капітального ремонту; 

перелік  спортивних споруд, що перепрофільовані; 

перелік спортивних споруд, які передані в оренду; 

перелік спортивних споруд, які ліквідовані, причини їх ліквідації, та 

споруд, які припинили свою діяльність. 

 4. Інформація про споруди, які відповідають міжнародним стандартам. 

 5. Інформація про обсяги та джерела фінансування розвитку матеріально-

технічної бази спорту: 

з державного бюджету; 

місцевого бюджету. 



 6. Інформація про кількість проведених на базах олімпійської та 

паралімпійської підготовки навчально-тренувальних зборів, змагань, їх рівень та 

кількість учасників (людино-днів). 

 7. Інформація про кількість внесених спортивних споруд до Єдиного 

електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд. 

 

 


