
Додаток  

до листа Мінмолодьспорту  

__________ № ___________ 

 

 

ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ ТА ФОРМ, 

що надаються разом зі Звітністю  

 

Департамент фізичної культури та неолімпійських видів спорту  

 

1. Завірені звіти за формою № 2-ФК "Звіт з фізичної культури і 

спорту" в цілому по адміністративно-територіальній одиниці.  

2. Копії завірених звітів за формами № 5-ФК (зведений) «Зведений 

звіт по дитячо-юнацьких спортивних школах (спеціалізованих дитячо-

юнацьких спортивних школах олімпійського резерву)», № 8-ФК (річна) «Звіт 

школи вищої спортивної майстерності». 

3. Описовий звіт про стан та розвиток фізичної культури і спорту за 

основними напрямами діяльності (додаток 1). 

4. Розділ ІV "Спортивна діяльність" звітності за формою № 2-ФК "Звіт з 

фізичної культури і спорту" (копія звіту). 

5. Звітність про стан розвитку спорту ветеранів фізичної культури і 

спорту (додаток 2). 

6. Звітність щодо роботи центрів фізичного здоров’я населення "Спорт 

для всіх" (додаток 3). 

7. Порівняльна таблиця наявності спортивних споруд (копія додатка 5). 

8. Копії описових звітів про стан та розвиток олімпійського спорту, 

спортивної інфраструктури (додаток 1). 

9. Інформація про осередки всеукраїнських федерацій з неолімпійських 

видів спорту (додаток 7). 

10. Інформація щодо фінансової підтримки громадських організацій 

фізкультурно-спортивного спрямування (копія додатка 8). 

 

Департамент олімпійського спорту  

 

1. Описовий звіт про стан та розвиток олімпійського спорту (додаток 1). 

2. Розділ ІV «Спортивна робота" звітності за формою № 2-ФК «Звіт з 

фізичної культури і спорту» (копія звіту). 

3. Інформація про кваліфікаційний рівень тренерів з видів спорту 

(додаток 4). 

4. Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів з 

олімпійських видів спорту на 2022 рік. 

5. Інформація щодо осередків всеукраїнських федерацій з олімпійських 

видів спорту (додаток 6). 
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6. Інформація щодо фінансової підтримки громадських організацій 

фізкультурно-спортивного спрямування (додаток 8). 

 

Департамент економіки та фінансів 

 

1. Розділ ІІІ «Фінансування сфери фізичної культури та спорту» (копія 

звіту). 

 

Управління стратегічного планування та комунікацій 

 

1. Інформаційні матеріали щодо: 

структурних підрозділів та чисельності державних службовців у сфері 

фізичної культури та спорту в обласних та районних державних 

адміністраціях (додаток 9); 

структурних підрозділів та чисельності посадових осіб виконавчих 

комітетів у сфері фізичної культури та спорту в органах місцевого 

самоврядування (додаток 10); 

виконання на регіональному рівні плану заходів на 2021-2022 роки щодо 

реалізації першого етапу Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на 

період до 2028 року (додаток 11). 

 

 Відділ інвестицій та розвитку спортивної інфраструктури 

 

 1. Описовий звіт про стан та розвиток спортивної інфраструктури 

(додаток 1). 

2. Розділ ІІ «Спортивні споруди» звітності за формою № 2-ФК "Звіт з 

фізичної культури і спорту» (копія звіту). 

3. Порівняльна таблиця наявності спортивних споруд (додаток 5). 

 
 

 

 



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; 
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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.  
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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 2021 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 2021 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: 
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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). 

 



Додаток  2 

до переліку матеріалів та форм,  

що подаються разом зі Звітністю  

 

 

ЗВІТНІСТЬ 

про стан розвитку спорту ветеранів в  ___________________________________ області за 2021 рік 
 

 

 
Кількість учасників 

ветеранського спортивного руху в 

регіоні 

Перелік видів спорту ветеранів, що 

культивуються в регіоні та внесені 

до календарних планів 

фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних областей та міста 

Києва, районів, міст, селищ та сіл 

Кількість проведених змагань 

зі спорту ветеранів за 

календарним планом 

регіонального структурного 

підрозділу з фізичної 

культури та спорту 

Видатки на організацію та проведення 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

заходів із спорту ветеранів у регіоні 

усього Кількість 

ветеранів 

спорту, які 

брали участь у 

змаганнях 

усього із обласного 

бюджету 

із місцевих 

бюджетів 

 

1 2 3 4* 5 6 7 

 

 

Керівник регіонального структурного Підпис 

підрозділу з фізичної культури та спорту печатка 
 

Примітка. До цифрової відомчої звітності про стан розвитку спорту ветеранів додається така інформація: 
 4*) перелік проведених заходів за формою: 

 

№ Назва заходу Вид спорту 
Дата 

проведення 

Місце 

проведення 

Кількість 

учасників 

Видатки з 

місцевого 

бюджету 

       

 



Додаток  3 

до переліку матеріалів та форм,  

що подаються разом зі Звітністю  

 

ЗВІТНІСТЬ 

щодо роботи центрів фізичного здоров’я  населення «Спорт для всіх»  

в ___________________________ області за 2021 рік  

 

№ 

Назва  

Центру 

регіону 

Назва 

населеного 

пункту, 

району/селища 

Форма 

власності 

(комунальна/ 

приватна) 

Рік 

утворення 

Центру 

Кількість 

працівників 

Центру 

Загальна кількість 

учасників, які 

відвідують заходи 

Середній вік 

учасників 

заходів 

Кількість 

заходів, 

організованих 

центром 

протягом року 

Контактна 

інформація (сайт, 

електронна 

адреса, телефон, 

графік роботи 

центру) 

за 

місяць 
за рік    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10* 11 

 
Керівник регіонального структурного Підпис 

підрозділу з питань фізичної культури та спорту печатка 

 

Примітка. До цифрової відомчої звітності щодо роботи центрів фізичного здоров’я  населення «Спорт для всіх» додається така 

інформація: 

 

* Надати перелік заходів, які відбулися протягом року: 

 

№ Назва заходу Місце 

проведення 

заходу 

Організатори 

заходу 

Кількість учасників 

заходу 

Формат проведення 

заходу 

Фінансування 

заходу 

  

 

     

 

* Надати Звіт про проведення фізкультурно-оздоровчих заходів для дітей у літніх школах плавання на відкритих водоймах відповідно до 

пункту 1 розділу ІХ Типового положення про літні школи плавання на відкритих водоймах, затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 22.01.2018 

№ 314, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2018 року за № 158/31610. 



Додаток  4 

до переліку матеріалів та форм,  

що подаються разом зі Звітністю  

 

Інформація про кваліфікаційний рівень тренерів з видів спорту 

 

№ 

з/п 

 

 

Вид спорту  

(за формою 2-ФК) 

Кількість 

тренерів 

всього за 

формою             

2-ФК 

У тому 

числі мають 

спеціальну 

вищу освіту 

 (дорівнює 

сумі 

стовпчиків 

5,6,7) 

 

 

 

Кваліфікація 

    тренерів з 

відповідного 

виду спорту 

тренерів з 

іншого 

виду спорту 

фахівців  

сфери фізичної 

культури і 

спорту, але не 

тренерів за 

кваліфікацією у 

дипломі  

фахівців  

не сфери 

фізичної 

культури і 

спорту 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

2.        

 
Керівник регіонального структурного Підпис 

підрозділу з фізичної культури та спорту печатка 

 

 



Додаток 5 

до переліку матеріалів та форм,  

що подаються разом зі Звітністю 

 

 

Порівняльна таблиця наявності спортивних споруд 

__________________________________  область 

 

№ 

з/п 

Перелік спортивних споруд Станом на 

01.01.21 р. 

Станом на 

01.01.22 р. 

+/- 

1 2 3 4 5 

1. Спортивних споруд -  всього:    

1.1 у тому числі – включено до Єдиного 

електронного всеукраїнського реєстру 

спортивних споруд  

   

2. Стадіони з трибунами на 1500 - 3000 місць     

3. Стадіони з трибунами від 3000 місць і 

більше 
   

4. Легкоатлетичні ядра (арени), що не входять 

до складу стадіонів 

   

5. Легкоатлетичні манежі    

6. Площи   Площинні спортивні споруди  - всього, з 

них: 

   

6.1 спортивні майданчики з тренажерним 

обладнанням 
   

6.2 тенісні корти    

6.3 футбольні поля, з них:    

6.3.1 – розміром 100-110х64-75 м    

6.3.2 – 42х22 м    

6.4 мультимайданчики, з них:    

6.4.1 – зі штучним покриттям    

6.5 інші спортивні майданчики, з них:    

6.5.1 – зі штучним покриттям    

7. Спортивні зали площею не менше 162 м2,            

з них: 
   

7.1 – з тренажерним обладнанням    

8. Плавальні басейни, з них:    

8.1 – 50 – метрові (50х25 м)    

8.2 – 25 – метрові (25х16 м; 25х11 м)    

8.3 – інші    

9. Стрілецькі тири криті і напіввідкриті на 

дистанцію не менше 25 метрів 
   

10. Стрілецькі стенди (круглі, траншейні)    

11. Біатлонні стрільбища    

12. Стрільбища для стрільби з лука    

13. Велотреки                                     

14. Споруди зі штучним льодом    
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15. Лижні бази    

16. Кінноспортивні бази    

17. Веслувально-спортивні бази (у т.ч. 

водноспортивні бази) 
   

18. Веслувальні канали    

19. Трампліни лижні, з них:    

19.1 – для фристайла    

20. Інші спортивні споруди - всього:    

21. Спортивні споруди, які пристосовані для 

занять фізичною культурою і спортом осіб з 

інвалідністю 

   

22. 

Об'єкти, які протягом року:     

- не працювали    

- новозбудовані та здані в експлуатацію    

- реконструйовані, відремонтовані, 

проведено капітальний ремонт 

   

- ліквідовані та перепрофільовані    

23. 
Споруди, які відповідають міжнародним 

стандартам 

   

24. 

Кількість проведених на базах олімпійської, 

паралімпійської та дефлімпійської 

підготовки: 

   

- міжнародних змагань    

- всеукраїнських змагань    

- навчально-тренувальних зборів    

25. 

Обсяги та джерела фінансування розвитку 

матеріально-технічної бази сфери фізичної 

культури та спорту: 

   

- з державного бюджету    

- з місцевого бюджету    

 

 

 

 



Додаток 6 

до переліку матеріалів та форм,  

що подаються разом зі Звітністю 

 

 

 

Інформація про осередки всеукраїнських 

федерацій з олімпійських видів спорту 

 

 

№ 

з/п 

Вид спорту Назва 

Всеукраїнської 

спортивної 

федерації, що 

має статус 

національної 

Назва 

територіального 

осередку 

Кількість 

членів 

осередку з 

відповідного 

виду спорту 

Термін дії 

угоди про 

співпрацю 

Прізвище, ім'я, 

по-батькові 

керівника 

територіального 

осередку 

Юридична 

адреса 

осередку та 

контактні 

телефони 

1.        

2.        
 

 

 

Керівник регіонального структурного Підпис 

підрозділу з фізичної культури та спорту печатка 

 

 

 



Додаток 7 

до переліку матеріалів та форм,  

що подаються разом зі Звітністю 

 

 

 

Інформація про осередки всеукраїнських 

федерацій з неолімпійських видів спорту 

 

 

№ 

з/п 

Вид 

спорту 

Назва 

обласної 

федерації 

з виду 

спорту 

Назва 

Всеукраїнської 

спортивної 

федерації, що 

має статус 

національної 

Назва 

територіального 

осередку 

Кількість 

членів 

осередку з 

відповідного 

виду спорту 

Термін дії 

угоди про 

співпрацю 

Прізвище, ім'я, 

по-батькові 

керівника 

територіального 

осередку 

Юридична 

адреса 

осередку та 

контактні 

телефони 

1.         

2.         
 

 

 

Керівник регіонального структурного Підпис 

підрозділу з фізичної культури та спорту печатка 

 

 

 



 

Додаток 8 

до переліку матеріалів та форм,  

що подаються разом зі Звітністю 

 

 

Інформація щодо фінансової підтримки громадських організацій 

фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості з бюджетів усіх рівнів 

 

 
№ 

з/п 

Назва 

організації 

У 2021 році Заплановано на 2022 рік 

Всього, 

грн. 
(дорівнює 

сумі 

стовпчиків 

5,7,8) 

Рівень 

бюджету 

На 

утримання 
організації 

У тому числі 

на заробітну 
плату з 

нарахуванням 

(з п.5) 

На 

проведення 
заходів 

інше Всього, 

грн. 
(дорівнює 

сумі 

стовпчиків 

11,13,14) 

Рівень 

бюджету 

На 

утримання 
організації 

У тому числі 

на заробітну 
плату з 

нарахуванням 

(з п.5) 

На 

проведення 
заходів 

інше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.              

2.              

 

 

 

Вносяться дані окремо по кожній громадській організації (федерації, асоціації, фізкультурно-спортивні товариства, 

відділення НОК, СК, НКСІУ тощо). 

 
Керівник регіонального структурного Підпис 

підрозділу з фізичної культури та спорту печатка 

 

 

 



 

Додаток 9 

до переліку матеріалів та форм, 

що подаються разом зі Звітністю 
 

ІНФОРМАЦІЯ 

щодо структурних підрозділів та чисельності державних службовців  

місцевих органів державної виконавчої влади 

 з питань фізичної культури і спорту  

станом на 1 січня 2022 року 

_____________________________________________ 
(назва обласної/міської державної адміністрації) 

 

№ Назва державної 

адміністрації 

адміністративно-

територіальної одиниці 

 

Кількість 

населення за 

статистичними 

даними станом                 

на 01.01.2022 р. 

Назва 

структурного 

підрозділу 

Кількість державних службовців, (осіб) Стать, 

(осіб) 

Досвід 

роботи, 

(осіб) 

Вік, (осіб) 

Всього за 

штатним 

розписом 
структурного 

підрозділу 

За штатним 

розписом 

структурного 
підрозділу, який 

опікується 

питаннями 

фізичної культури 

і спорту 

Фактично 

працює з числа 

тих, які 
опікуються 

питаннями 

фізичної 

культури і 

спорту ч
о

л
о

в
ік

и
 

ж
ін

к
и

 

д
о

 3
-х

 р
о

к
ів

 

3
-1

0
 р

о
к
ів

 

б
іл

ь
ш

е 
1

0
 р

о
к
ів

 

д
о

 3
5

 р
о

к
ів

 

3
5
-5

5
 р

о
к
ів

 

б
іл

ь
ш

е 
5

5
 р

о
к
ів

 

в
и

к
л
ю

ч
н

о
 

в
 т

. 
ч
. 

ін
ш

і 

н
ап

р
я
м

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ОБЛАСТЬ: (назва) 

                

РАЙОН: (назва) 

1.                

РАЙОН: (назва) 

2.                

Кількість районних державних 

адміністрацій___ (од.) 

 Кількість 

структурних 

підрозділів__(од) 

            

 

Керівник регіонального структурного  

підрозділу з фізичної культури і спорту                                                                                                          ___________________   ПІБ 

                                                                                                                                                                                  (підпис, печатка) 
Контактні телефони для довідки  

щодо заповнення таблиці: (044) 289 14 98; 289 46 20.  



Додаток 10 

до переліку матеріалів та форм, 

що подаються разом зі Звітністю 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
щодо структурних підрозділів та чисельності посадових осіб виконавчих комітетів   

у сфері фізичної культури та спорту в органах місцевого самоврядування 

станом на 01 січня 2022 року 

_________________________________________________________ 
(назва районної державної адміністрації) 

 
№ Назва органу місцевого 

самоврядування 

 

Кількість 

населення за 

статистичними 

даними станом                 

на 01.01.2022 р. 

Назва 

структурного 

підрозділу 

Кількість державних  посадових осіб виконавчих комітетів   Стать, 

(осіб) 

Досвід 

роботи, 

(осіб) 

Вік, (осіб) 

Всього за 

штатним 

розписом 

структурного 

підрозділу 

За штатним 

розписом 

структурного 

підрозділу, який 

опікується 

питаннями 

фізичної культури 

і спорту 

Фактично 

працює з числа 

тих, які 

опікуються 

питаннями 

фізичної 

культури і 

спорту ч
о

л
о

в
ік

и
 

ж
ін

ки
 

д
о

 3
-х

 р
о

к
ів

 

3
-1

0
 р

о
к
ів

 

б
іл

ь
ш

е 
1

0
 р

о
к
ів

 

д
о

 3
5

 р
о

к
ів

 

3
5

-5
5

 р
о

к
ів

 

б
іл

ь
ш

е 
5

5
 р

о
к
ів

 

в
и

к
л
ю

ч
н

о
 

в
 т

. 
ч
. 
ін

ш
і 

н
ап

р
ям

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

РАЙОН: (назва) 

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА: (назва) 

1.                

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА: (назва) 

2.                

РАЗОМ: 

Кількість територіальних 

громад  ___ (од.) 

 Кількість 

структурних 

підрозділів___(од) 

            

Керівник структурного підрозділу  
з фізичної культури і спорту облдержадміністрації                                                                                                                                         _________________ ПІП 
                                                                                                                                                                                                                                                           (підпис, печатка) 

Контактна особа та телефон для довідки 

щодо заповнення таблиці: Положешна Ірина (044)289-14-98 

 



Додаток 11 

до переліку матеріалів та форм, 

що подаються разом зі Звітністю 

 

Інформація щодо виконання на регіональному рівні  

плану заходів на 2021-2022 роки щодо реалізації першого етапу  

Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року 

  

Найменування завдання 
Найменування 

заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

Включення 

завдань Стратегії 

до прогнозних 

документів 

розвитку регіонів, 

планів діяльності, 

проведення 

колегії та інших 

заходів 

Індикатор виконання 

заходу 

(базовий) 

 

 

 

Стан виконання 

(проміжний) 

 

 

Напрям “Фізично активна нація” 

Українці регулярно та свідомо займаються фізичною культурою і спортом 

Забезпечення ефективної міжсекторальної взаємодії всіх заінтересованих суб’єктів сфери фізичної культури і спорту 

1. Створення онлайн-

платформи для 

забезпечення 

взаємодії, 

проведення 

засідань та 

зустрічей, обміну 

ідеями і 

технологіями між 

представниками 

проведення онлайн-

конференцій з 

актуальних проблем 

розвитку фізичної 

культури і спорту в 

умовах 

децентралізації 

Мінмолодьспорт 

Мінцифри 

МОН 

МОЗ 

МКІП 

Мінсоцполітики 

Мінветеранів 

обласні, Київська 

та Севастопольська 

міські 

2021-2022 

роки 

 проведено не менш як 

дві онлайн конференції 

за участю представників 

територіальних громад, 

бізнесу та науковців 
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Найменування завдання 
Найменування 

заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

Включення 

завдань Стратегії 

до прогнозних 

документів 

розвитку регіонів, 

планів діяльності, 

проведення 

колегії та інших 

заходів 

Індикатор виконання 

заходу 

(базовий) 

 

 

 

Стан виконання 

(проміжний) 

 

 

держави, бізнесу і 

науковцями з 

метою координації 

зусиль щодо 

підвищення рівня 

залученості 

населення до 

оздоровчої рухової 

активності 

держадміністрації 

органи місцевого 

самоврядування 

(за згодою) 

Національний 

олімпійський 

комітет  

(за згодою) 

Спортивний 

комітет  

(за згодою) 

Національний 

комітет спорту 

інвалідів  

(за згодою) 

фізкультурно-

спортивні 

товариства 

(за згодою) 

Всеукраїнський 

центр фізичного 

здоров’я населення 

“Спорт для всіх” 

(за згодою) 
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Найменування завдання 
Найменування 

заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

Включення 

завдань Стратегії 

до прогнозних 

документів 

розвитку регіонів, 

планів діяльності, 

проведення 

колегії та інших 

заходів 

Індикатор виконання 

заходу 

(базовий) 

 

 

 

Стан виконання 

(проміжний) 

 

 

2.  Розміщення 

соціальної реклами 

на телебаченні, 

сторінках 

соціальних мереж із 

залученням 

провідних 

спортсменів, у тому 

числі спортсменів з 

інвалідністю, 

тренерів, ветеранів 

спорту, для 

формування 

ціннісного 

ставлення юнацтва 

і молоді до 

власного здоров’я, 

поліпшення 

фізичного розвитку 

та фізичної 

підготовки, з 

урахуванням вимог 

маиб̆утньої 

професіин̆ої 

1) сприяння 

поширенню у 

засобах масової 

інформації 

соціальної реклами 

щодо пропаганди 

здорового способу 

життя, з 

урахуванням потреб 

та різних груп 

населення, у тому 

числі 

маломобільних, 

залежно від статі, 

віку, місця 

проживання, інших 

ознак 

Мінмолодьспорт 

МКІП 

Мінсоцполітики 

Мінветеранів 

Держкомтелерадіо 

обласні, Київська 

та Севастопольська 

міські 

держадміністрації 

органи місцевого 

самоврядування 

(за згодою) 

Національний 

олімпійський 

комітет  

(за згодою) 

Спортивний 

комітет  

(за згодою) 

Всеукраїнський 

центр фізичного 

здоров’я населення 

“Спорт для всіх” 

(за згодою) 

2021-2022 

роки 

 залучено провідних 

спортсменів та тренерів 

до участі в інформацій-

но-просвітницьких 

заходах, присвячених 

популяризації здорового 

способу життя 

 



 4 

Найменування завдання 
Найменування 

заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

Включення 

завдань Стратегії 

до прогнозних 

документів 

розвитку регіонів, 

планів діяльності, 

проведення 

колегії та інших 

заходів 

Індикатор виконання 

заходу 

(базовий) 

 

 

 

Стан виконання 

(проміжний) 

 

 

діяльності фізкультурно-

спортивні 

товариства 

(за згодою) 

3. Залучення 

інститутів 

громадянського 

суспільства, у тому 

числі молодіжних 

та дитячих 

громадських 

організацій, до 

проведення заходів 

з підвищення 

оздоровчої рухової 

активності 

населення 

1) сприяння 

здійсненню 

громадськими 

організаціями 

заходів, 

спрямованих на 

популяризацію та 

формування 

культури здорового 

способу життя 

населення 

Мінмолодьспорт 

обласні, Київська 

та Севастопольська 

міські 

держадміністрації 

органи місцевого 

самоврядування 

(за згодою) 

молодіжні та 

дитячі громадські 

організації  

(за згодою) 

Всеукраїнський 

центр фізичного 

здоров’я населення 

“Спорт для всіх” 

(за згодою) 

фізкультурно-спор-

тивні товариства 

(за згодою) 

2021-2022 

роки 

 забезпечено участь 

громадських організацій 

у проведенні заходів, 

спрямованих на 

формування культури 

здорового способу життя 

дітей та молоді  

 



 5 

Найменування завдання 
Найменування 

заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

Включення 

завдань Стратегії 

до прогнозних 

документів 

розвитку регіонів, 

планів діяльності, 

проведення 

колегії та інших 

заходів 

Індикатор виконання 

заходу 

(базовий) 

 

 

 

Стан виконання 

(проміжний) 

 

 

 2) створення 

роботодавцями, 

профспілками, 

громадськими 

організаціями 

фізкультурно-

спортивної 

спрямованості 

(зокрема 

фізкультурно-

спортивними 

товариствами) на 

робочих місцях 

сприятливих умов 

для оздоровчої 

рухової активності 

 

Мінмолодьспорт 

обласні Київська та 

Севастопольська 

міські 

держадміністрації 

фізкультурно-

спортивні 

товариства 

(за згодою) 

2021-2022 

роки 

 облаштування місць та 

створення умов для 

занять руховою 

активністю на           

підприємствах, в 

установах та організаціях 

 

 3) збереження 

мережі 

фізкультурно-

спортивних 

товариств для 

забезпечення 

Мінмолодьспорт 

обласні Київська та 

Севастопольська 

міські 

держадміністрації 

фізкультурно-

2021-2022 

роки 

 збережено мережу 

територіальних та 

місцевих осередків 

фізкультурно-

спортивних товариств 
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Найменування завдання 
Найменування 

заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

Включення 

завдань Стратегії 

до прогнозних 

документів 

розвитку регіонів, 

планів діяльності, 

проведення 

колегії та інших 

заходів 

Індикатор виконання 

заходу 

(базовий) 

 

 

 

Стан виконання 

(проміжний) 

 

 

діяльності щодо 

проведення 

фізкультурно-

оздоровчої роботи за 

місцем роботи 

громадян 

спортивні 

товариства 

(за згодою) 

4. Розроблення 

комплексу 

показників і 

механізму 

моніторингу щодо 

рівня залученості 

населення до занять 

фізичною 

культурою і 

спортом 

1) розроблення 

комплексу 

показників для 

оцінки рівня 

фізичного здоров’я 

різних верств 

населення 

Мінмолодьспорт 

МОЗ 

обласні, Київська 

та Севастопольська 

міські 

держадміністрації 

Державний 

науково-дослідний 

інститут фізичної 

культури і спорту 

(за згодою) 

Всеукраїнський 

центр фізичного 

здоров’я населення 

“Спорт для всіх” 

(за згодою) 

 

2021 рік  затверджено комплекс 

показників оцінки рівня 

фізичного здоров’я 

різних верств населення 

 



 7 

Найменування завдання 
Найменування 

заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

Включення 

завдань Стратегії 

до прогнозних 

документів 

розвитку регіонів, 

планів діяльності, 

проведення 

колегії та інших 

заходів 

Індикатор виконання 

заходу 

(базовий) 

 

 

 

Стан виконання 

(проміжний) 

 

 

Створення сприятливих умов для інвестиційної діяльності у сфері фізичної культури і спорту дасть змогу 

безперешкодно та масово долучатися до рухової активності та спорту всім категоріям населення 

5.  Запровадження 

пілотного проекту 

“Гроші ходять за 

послугою” у 

системі масового 

спорту та 

оздоровчого 

фітнесу 

1) визначення 

концептуальних 

засад запровадження 

пілотного проекту та 

регіонів, у яких  

буде запроваджено 

такий пілотний 

проект 

Мінмолодьспорт 

обласні, Київська 

та Севастопольська 

міські 

держадміністрації 

2021 рік  визначено критерії та 

показники для  

запровадження пілотного 

проекту отримано згоду 

місцевих органів влади 

 

 2) запровадження 

механізму щодо 

реалізації пілотного 

проекту та 

визначення строків 

його проведення  

Мінмолодьспорт 

обласні, Київська 

та Севастопольська 

міські 

держадміністрації 

2021-2022 

роки 

 запроваджено пілотний 

проект у визначених 

регіонах 

 

6.  Проведення 

загальнодоступних 

спортивних заходів 

для активного 

сімейного 

проведення 

фізкультурно-

оздоровчих заходів у 

місцях масового 

відпочинку 

Мінмолодьспорт 

обласні, Київська 

та Севастопольська 

міські 

держадміністрації 

2021-2022 

роки 

 проведено 

щороку не менш 

20 фізкультурно-

оздоровчих заходів у 

місцях масового 
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Найменування завдання 
Найменування 

заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

Включення 

завдань Стратегії 

до прогнозних 

документів 

розвитку регіонів, 

планів діяльності, 

проведення 

колегії та інших 

заходів 

Індикатор виконання 

заходу 

(базовий) 

 

 

 

Стан виконання 

(проміжний) 

 

 

відпочинку в 

місцях масового 

відпочинку, 

зокрема 

забезпечення 

організаційної 

підтримки та 

координації 

діяльності 

регіональних 

центрів фізичного 

здоров’я населення 

“Спорт для всіх” 

населення, сільській 

місцевості серед 

жителів 

територіальних 

громад (у парках, 

скверах, на пляжах 

тощо), а також за 

місцем роботи 

громадян 

Всеукраїнський 

центр фізичного 

здоров’я населення 

“Спорт для всіх” 

(за згодою) 

фізкультурно-

спортивні 

товариства 

(за згодою) 

відпочинку населення 

7. Облаштування 

безпечних 

маршрутів для 

пішохідного, 

велосипедного, 

водного туризму за 

участю органів 

місцевого 

самоврядування та 

суб’єктів 

господарювання 

організація 

безпечних 

пішохідних та 

велотуристичних 

маршрутів 

відповідно до 

Типового положення 

про організацію 

безпечних 

пішохідних і 

велотуристичних 

обласні, Київська 

та Севастопольська 

міські 

держадміністрації 

органи місцевого 

самоврядування 

(за згодою) 

2021-2022 

роки 

 створено туристичні 

маршрути для 

подорожей та активного 

відпочинку  
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Найменування завдання 
Найменування 

заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

Включення 

завдань Стратегії 

до прогнозних 

документів 

розвитку регіонів, 

планів діяльності, 

проведення 

колегії та інших 

заходів 

Індикатор виконання 

заходу 

(базовий) 

 

 

 

Стан виконання 

(проміжний) 

 

 

маршрутів 

історичними та 

визначними 

місцями, 

затвердженого 

наказом 

Мінмолодьспорту  

від 26 червня 2018 р. 

№ 2997 

8. Створення умов 
для проведення 
фізкультурно-
оздоровчих заходів 
для дітей у літніх 
школах плавання у 
відкритих водоймах 

організація та 
проведення 
фізкультурно-
оздоровчих заходів 
для дітей у літних 
школах плавання 
відповідно до 
Типового положення 
про літні школи 
плавання на 
відкритих водоймах, 
затвердженого 
наказом 
Мінмолодьспорту 
від 22 січня 2018 р. 
№ 314 

обласні, Київська 
та Севастопольська 
міські 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 

2021-2022 
роки  

 залучено дітей та молодь 
до проведення активного 
дозвілля 
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Найменування завдання 
Найменування 

заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

Включення 

завдань Стратегії 

до прогнозних 

документів 

розвитку регіонів, 

планів діяльності, 

проведення 

колегії та інших 

заходів 

Індикатор виконання 

заходу 

(базовий) 

 

 

 

Стан виконання 

(проміжний) 

 

 

Створення для здобувачів освіти належних умов для заняття руховою активністю та 

формування ставлення до занять фізичною культурою і спортом як до важливої  

складової здорового способу життя 

9. Забезпечення 
медико-
педагогічного 
контролю за 
фізичним 
вихованням дітей у 
закладах 
дошкільної та 
загальної середньої 
освіти 

забезпечення 
співпраці з 
медичними 
працівниками 
закладів освіти щодо 
питань медичного та 
педагогічного 
моніторингу за 
фізичним 
вихованням дітей 

обласні, Київська 
та Севастопольська 
міські 
держадміністрації 
МОН 
МОЗ 
Мінмолодьспорт 

2021-2022 
роки 

 проведено не менше як 
двічі на рік зустрічей, 
консультацій, семінарів 
тощо з медичними 
працівниками закладів 
освіти щодо питань 
медико-педагогічного 
контролю за фізичним 
вихованням дітей 

 

  2) залучення дітей та 

молоді до занять 

фізичною культурою 

і спортом за 

допомогою системи 

позашкільної освіти  

МОН 

обласні, Київська 

та Севастопольська 

міські 

держадміністрації 

органи місцевого 

самоврядування 

(за згодою) 

2021-2022 

роки 

 залучено дітей та молодь 

до занять фізичною 

культурою і спортом за 

допомогою системи 

позашкільної освіти 

 

Забезпечення рухової активності населення як запобіжного засобу розвитку 
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Найменування завдання 
Найменування 

заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

Включення 

завдань Стратегії 

до прогнозних 

документів 

розвитку регіонів, 

планів діяльності, 

проведення 

колегії та інших 

заходів 

Індикатор виконання 

заходу 

(базовий) 

 

 

 

Стан виконання 

(проміжний) 

 

 

неінфекційних хвороб та фізкультурно-спортивної реабілітації  

для відновлення власної дієздатності 

Напрям “Спорт вищих досягнень” 

Україна - спортивна держава, що належить до групи передових держав, де створено умови та  

можливості для ефективної підготовки спортсменів світового рівня, визначено важливість  

орієнтації на олімпійські, неолімпійські види спорту та види спорту осіб з інвалідністю 

10 Забезпечення 

діяльності закладів 

дитячо-юнацького 

та резервного 

спорту, спорту 

вищих досягнень 

1) сприяння 

діяльності закладів 

фізичної культури і 

спорту в процесі 

впровадження 

адміністративної 

реформи 

Мінмолодьспорт 

обласні, Київська 

та Севастопольська 

міські 

держадміністрації 

органи місцевого 

самоврядування 

(за згодою) 

регіональні центри 

з фізичної культури 

і спорту осіб з 

інвалідністю 

“Інваспорт” (за 

згодою) 

фізкультурно-

спортивні 

товариства 

2021-2022 

роки 

 збережено мережу 

закладів дитячо-

юнацького спорту, у 

тому числі осіб з 

інвалідністю, спорту 

вищих досягнень 
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Найменування завдання 
Найменування 

заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

Включення 

завдань Стратегії 

до прогнозних 

документів 

розвитку регіонів, 

планів діяльності, 

проведення 

колегії та інших 

заходів 

Індикатор виконання 

заходу 

(базовий) 

 

 

 

Стан виконання 

(проміжний) 

 

 

(за згодою) 

 2) забезпечення 

підготовки 

перспективного 

спортивного 

резерву в 

державних та 

регіональних 

центрах 

олімпійської 

підготовки та 

Державної школи 

вищої спортивної 

майстерності 

Мінмолодьспорт 

обласні, Київська 

та Севастопольська 

міські 

держадміністрації 

органи місцевого 

самоврядування  

(за згодою)  

2021-2022 

роки 

 забезпечено підготовку 

спортсменів до 

основного складу 

національних збірних 

команд в центрах 

олімпійської підготовки 

 

Використання наукових досягнень у галузі спортивної науки та спортивної медицини,  

лікувальної фізкультури для забезпечення належного супроводу дитячо-юнацького, 

резервного спорту та спорту вищих досягнень 

11 Підвищення рівня і 

якості спортивної 

медицини 

 

1) проведення 

інвентаризації 

існуючої мережі 

закладів лікарсько-

фізкультурної 

Мінмолодьспорт 

обласні, Київська 

та Севастопольська 

міські 

держадміністрації 

2021 рік  проведено 

інвентаризацію усіх 

закладів лікарсько-

фізкультурної допомоги 

 



 13 

Найменування завдання 
Найменування 

заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

Включення 

завдань Стратегії 

до прогнозних 

документів 

розвитку регіонів, 

планів діяльності, 

проведення 

колегії та інших 

заходів 

Індикатор виконання 

заходу 

(базовий) 

 

 

 

Стан виконання 

(проміжний) 

 

 

допомоги органи місцевого 

самоврядування 

(за згодою) 

  2) проведення 

аналізу діяльності 

закладів лікарсько-

фізкультурної 

допомоги, 

підготовки 

пропозицій щодо 

підвищення рівня 

надання відповідних 

послуг на місцевому 

рівні 

Мінмолодьспорт 

обласні, Київська 

та Севастопольська 

міські 

держадміністрації 

органи місцевого 

самоврядування 

(за згодою) 

2021 рік  проведено аналіз  

діяльності закладів 

лікарсько-фізкультурної 

допомоги та надано 

пропозиції місцевим 

органам влади щодо 

підвищення рівня послуг, 

що надаються 

 

Сприяння самодостатності спортивних федерацій та їх інституційній спроможності у розвитку видів спорту 

12. Розроблення 
спортивними 
федераціями 
системи прозорої 
діяльності, власних 
концепцій розвитку 
спорту в умовах 

забезпечення 
навчання 
представників 
всеукраїнських 
спортивних 
федерацій з видів 
спорту для 

Мінмолодьспорт 
обласні, Київська 
та Севастопольська 
міські 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування 

2021-2022 
роки 

 проведено семінари, 
тренінги, круглі столи та 
інші форми навчання, у 
тому числі в онлайн-
режимі з представниками 
всеукраїнських 
спортивних федерацій з 
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Найменування завдання 
Найменування 

заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

Включення 

завдань Стратегії 

до прогнозних 

документів 

розвитку регіонів, 

планів діяльності, 

проведення 

колегії та інших 

заходів 

Індикатор виконання 

заходу 

(базовий) 

 

 

 

Стан виконання 

(проміжний) 

 

 

децентралізації 
влади та утворення 
ними різноманітних 
освітніх 
спортивних 
програм 

поліпшення рівня 
менеджменту та 
організації розвитку 
спорту 

(за згодою) 
Національний 
олімпійський 
комітет (за згодою) 
Спортивний 
комітет  
(за згодою) 
національні 
спортивні 
федерації з 
олімпійських та 
неолімпійських 
видів спорту (за 
згодою) 
Національний 
комітет спорту 
інвалідів  
(за згодою) 

видів спорту з питань 
інституційного розвитку, 
методики підготовки 
концепцій розвитку, 
освітніх спортивних 
програм 

Виховання спортивно орієнтованої молоді на олімпійських ідеалах  
та принципах соціальної інклюзивності 

13. Проведення 
просвітницької 
кампанії, 
спрямованої на 

організація роботи, 
спрямованої на 
боротьбу з 
гендерними 

Мінмолодьспорт 
МОН 
Національний 
олімпійський 

-“-  проведено просвітницькі 
заходи, у тому числі в  
онлайн-режимі, 
спрямовані на 
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Найменування завдання 
Найменування 

заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

Включення 

завдань Стратегії 

до прогнозних 

документів 

розвитку регіонів, 

планів діяльності, 

проведення 

колегії та інших 

заходів 

Індикатор виконання 

заходу 

(базовий) 

 

 

 

Стан виконання 

(проміжний) 

 

 

боротьбу з 
гендерними 
стереотипами, 
расизмом у спорті, 
насильством у 
спорті та 
дискримінацією 
осіб з інвалідністю 

стереотипами, 
расизмом у спорті, 
насильством у 
спорті та 
дискримінацією осіб 
з інвалідністю 

комітет (за згодою) 
Спортивний 
комітет  
(за згодою)  
Національний 
комітет спорту 
інвалідів  
(за згодою) 
національні 
спортивні 
федерації з 
олімпійських та 
неолімпійських 
видів спорту (за 
згодою)  
обласні, Київська 
та Севастопольська 
міські 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування 
(за згодою)  

формування гуманного 
світогляду і дотримання 
принципу рівності у 
спорті та недопущення 
дискримінації 

Напрям “Спортивна інфраструктура” 

Доступність для кожної людини, зокрема осіб з інвалідністю,  

розгалуженої мережі спортивної інфраструктури світового рівня 
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Найменування завдання 
Найменування 

заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

Включення 

завдань Стратегії 

до прогнозних 

документів 

розвитку регіонів, 

планів діяльності, 

проведення 

колегії та інших 

заходів 

Індикатор виконання 

заходу 

(базовий) 

 

 

 

Стан виконання 

(проміжний) 

 

 

Інвентаризація та оцифрування всіх об’єктів спортивної інфраструктури,  

утримання їх у належному стані та ефективне використання 

14. Проведення 

інвентаризації 

об’єктів усієї 

спортивної 

інфраструктури 

для визначення їх 

стану та рівня 

доступності, у тому 

числі шляхом 

прийняття 

цифрових 

інформаційних 

рішень 

здійснення збору 

інформації щодо 

наявної спортивної 

інфраструктури та 

визначення її 

технічного стану 

Мінмолодьспорт 

МОН 

обласні, Київська 

та Севастопольська 

міські 

держадміністрації 

органи місцевого 

самоврядування 

(за згодою) 

2021 рік  проведено 

інвентаризацію усіх 

об’єктів спортивної 

інфраструктури, 

визначено її технічний 

стан 

 

15. Проведення 

комплексного 

аналізу розвитку 

окремих видів 

спорту в регіонах 

для створення 

об’єктів спортивної 

проведення аналізу 

щодо розвитку 

окремих видів 

спорту в регіонах 

України та 

забезпечення 

планування 

Мінмолодьспорт 

МОН 

обласні, Київська 

та Севастопольська 

міські 

держадміністрації 

органи місцевого 

2021 рік  визначено необхідну 

кількість об’єктів 

спортивної 

інфраструктури для 

кожного регіону України 

відповідно до розвитку 

пріоритетних видів 
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Найменування завдання 
Найменування 

заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

Включення 

завдань Стратегії 

до прогнозних 

документів 

розвитку регіонів, 

планів діяльності, 

проведення 

колегії та інших 

заходів 

Індикатор виконання 

заходу 

(базовий) 

 

 

 

Стан виконання 

(проміжний) 

 

 

інфраструктури, 

що відповідають 

національним та 

міжнародним 

вимогам, для 

проведення 

офіційних 

спортивних 

змагань різного 

рівня та потреб 

відповідної 

територіальної 

громади 

створення мережі 

відповідних 

об’єктів 

спортивної 

інфраструктури 

самоврядування 

(за згодою) 

національні 

спортивні 

федерації з 

олімпійських та 

неолімпійських 

видів спорту (за 

згодою) 

Національний 

комітет спорту 

інвалідів  

(за згодою) 

спорту 

16. Визначення 

переліку 

спортивних 

об’єктів, що 

відповідають 

вимогам 

проведення 

офіційних 

спортивних змагань 

міжнародного рівня 

в Україні, та 

визначення стану 

спортивних об’єктів, 

що відповідають 

вимогам проведення 

офіційних 

міжнародних 

спортивних змагань 

Мінмолодьспорт 

МОН 

обласні, Київська 

та Севастопольська 

міські 

держадміністрації 

органи місцевого 

самоврядування 

(за згодою) 

національні 

спортивні 

2021 рік  визначено перелік 

спортивних об’єктів, що 

відповідають вимогам 

проведення офіційних 

міжнародних спортивних 

змагань в Україні 

затверджено заходи 

щодо оновлення 

матеріально-технічної 

бази відповідних об’єктів 
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Найменування завдання 
Найменування 

заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

Включення 

завдань Стратегії 

до прогнозних 

документів 

розвитку регіонів, 

планів діяльності, 

проведення 

колегії та інших 

заходів 

Індикатор виконання 

заходу 

(базовий) 

 

 

 

Стан виконання 

(проміжний) 

 

 

створення 

належних умов для 

тренувань 

національних 

збірних команд 

федерації з 

олімпійських та 

неолімпійських 

видів спорту (за 

згодою) 

Національний 

комітет спорту 

інвалідів  

(за згодою) 

17. Здійснення 

моніторингу стану 

спортивних споруд, 

їх відвідування та 

ефективності 

використання 

визначення стану 

існуючих 

спортивних споруд, 

оцінки щодо 

ефективності їх 

використання  

Мінмолодьспорт 

МОН 

обласні, Київська 

та Севастопольська 

міські 

держадміністрації 

органи місцевого 

самоврядування 

(за згодою) 

національні 

спортивні 

федерації з 

олімпійських та 

неолімпійських 

видів спорту (за 

2021 рік  забезпечено 

систематизацію 

інформації щодо стану 

спортивної 

інфраструктури, 

розроблено критерії 

оцінки щодо 

ефективності її 

використання 
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Найменування завдання 
Найменування 

заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

Включення 

завдань Стратегії 

до прогнозних 

документів 

розвитку регіонів, 

планів діяльності, 

проведення 

колегії та інших 

заходів 

Індикатор виконання 

заходу 

(базовий) 

 

 

 

Стан виконання 

(проміжний) 

 

 

згодою) 

Національний 

комітет спорту 

інвалідів  

(за згодою) 

Будівництво нових об’єктів спортивної інфраструктури в Україні з урахуванням вимог до проведення 
офіційних спортивних змагань різного рівня та потреб відповідної територіальної громади 

18. Залучення 
національних 
спортивних 
федерацій до 
процесу 
планування та 
створення об’єктів 
спортивної 
інфраструктури 

формування за 
участю 
представників 
всеукраїнських 
спортивних 
федерацій з видів 
спорту пропозицій 
щодо створення 
мережі об’єктів 
спортивної 
інфраструктури 

Мінмолодьспорт 
обласні, Київська 
та Севастопольська 
міські 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування 
(за згодою) 
національні 
спортивні 
федерації з 
олімпійських та 
неолімпійських 
видів спорту (за 
згодою) 
Національний 
комітет спорту 

2021 рік  залучено всеукраїнські 
спортивні федерації з 
видів спорту до 
планування розбудови 
об’єктів спортивної 
інфраструктури у 
регіонах України 
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Найменування завдання 
Найменування 

заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

Включення 

завдань Стратегії 

до прогнозних 

документів 

розвитку регіонів, 

планів діяльності, 

проведення 

колегії та інших 

заходів 

Індикатор виконання 

заходу 

(базовий) 

 

 

 

Стан виконання 

(проміжний) 

 

 

інвалідів  
(за згодою) 

19. Формування мережі 
сучасних та 
привабливих 
спортивних споруд 
за місцем 
проживання, у 
місцях масового 
відпочинку, що 
повинні бути 
легкодоступними 
для різних верств 
населення, зокрема 
для осіб з 
інвалідністю 

проведення аналізу 
фактичного 
забезпечення 
спортивними 
спорудами 
населення за місцем 
проживання та у 
місцях масового 
відпочинку з 
урахуванням потреб 
різних груп 
населення, у тому 
числі маломобільних  

обласні, Київська 
та Севастопольська 
міські 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування 
(за згодою) 
Мінмолодьспорт  
Мінрегіон 
МОН 
Національний 
комітет спорту 
інвалідів 
(за згодою) 

2022 рік  підготовлено пропозиції 
щодо будівництва або 
реконструкції 
відповідних спортивних 
споруд  

 

20. Ініціювання 

внесення змін до 

планування 

територій у частині 

створення місць 

для активного 

відпочинку, 

зокрема парків для 

забезпечення 

міжсекторальної 

взаємодії з органами 

влади та місцевого 

самоврядування 

щодо планування 

місць для занять 

аеробними видами 

Мінмолодьспорт 

Мінрегіон 

МОН 

обласні, Київська 

та Севастопольська 

міські 

держадміністрації 

органи місцевого 

2022 рік  сформовано пропозиції 

щодо внесення змін до 

існуючих будівельних 

норм і стандартів щодо 

облаштування місць на 

свіжому повітрі для 

занять фізичною 

активністю населенням  
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Найменування завдання 
Найменування 

заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

Включення 

завдань Стратегії 

до прогнозних 

документів 

розвитку регіонів, 

планів діяльності, 

проведення 

колегії та інших 

заходів 

Індикатор виконання 

заходу 

(базовий) 

 

 

 

Стан виконання 

(проміжний) 

 

 

фізичної активності 

та спорту на 

свіжому повітрі, 

облаштування 

безпечних 

велосипедних і 

пішохідних 

доріжок, внесення 

необхідних змін до 

відповідних 

будівельних норм і 

стандартів 

фізичної активності і 

спортом  

самоврядування 

(за згодою) 

21. Створення 

мультиспортивних 

комплексів, 

зокрема п’яти 

сучасних центрів 

підготовки 

спортсменів у 

регіонах України, 

багатофункціональ

них комунальних 

спортивних 

комплексів, 

проведення відбору 

проектів спортивної 

інфраструктури, що 

можуть бути 

реалізовані в 

регіонах України за 

рахунок джерел, 

незаборонених 

законодавством, 

спрямованих на 

розвиток спортивної 

інфраструктури 

Мінмолодьспорт 

Мінрегіон 

обласні, Київська 

та Севастопольська 

міські 

держадміністрації 

органи місцевого 

самоврядування 

(за згодою) 

2021 рік  затверджено перелік 

проектів спортивної 

інфраструктури, що 

можуть бути реалізовані 

в Україні за рахунок 

джерел, незаборонених 

законодавством, 

спрямованих на розвиток 

спортивної 

інфраструктури  
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Найменування завдання 
Найменування 

заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

Включення 

завдань Стратегії 

до прогнозних 

документів 

розвитку регіонів, 

планів діяльності, 

проведення 

колегії та інших 

заходів 

Індикатор виконання 

заходу 

(базовий) 

 

 

 

Стан виконання 

(проміжний) 

 

 

спортивних залів 

для ігрових видів 

спорту, різних 

видів єдиноборств, 

плавальних 

басейнів, льодових 

арен, спортивних 

стадіонів за 

рахунок джерел не 

заборонених 

законодавством 

22. Забезпечення 

безперешкодного 

доступу осіб з 

інвалідністю до 

спортивних споруд, 

що побудовані в 

Україні 

дотримання вимог 

щодо забезпечення 

доступності 

спортивних споруд 

для осіб з 

інвалідністю та 

маломобільних груп 

населення 

Мінмолодьспорт 

МОН 

обласні, Київська 

та Севастопольська 

міські 

держадміністрації 

органи місцевого 

самоврядування 

(за згодою) 

 

 

 

2021-2022 

роки 

 надано рекомендації 

місцевим органам влади 

щодо дотримання 

зазначених вимог під час 

реконструкції існуючих 

об’єктів спортивної 

інфраструктури 
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Найменування завдання 
Найменування 

заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

Включення 

завдань Стратегії 

до прогнозних 

документів 

розвитку регіонів, 

планів діяльності, 

проведення 

колегії та інших 

заходів 

Індикатор виконання 

заходу 

(базовий) 

 

 

 

Стан виконання 

(проміжний) 

 

 

Напрям “Цифрова трансформація сфери фізичної культури і спорту” 

Можливість подолання наявних викликів у сфері фізичної культури і спорту шляхом  

прийняття цифрових інформаційних рішень 

Прийняття ефективних рішень з використанням статистичних даних, результатів аналізу  

та моніторингу застосування новітніх технологій у сфері фізичної культури і спорту 

23. Розроблення 

архітектури 

програмних 

систем управління 

цифровізацією 

розроблення моделі 

взаємодії всіх 

наявних систем між 

собою 

Мінмолодьспорт 

Мінцифри 

Мін’юст 

Мінекономіки 

обласні, Київська 

та Севастопольська 

міські 

держадміністрації 

органи місцевого 

самоврядування 

(за згодою) 

Національний 

комітет спорту 

інвалідів  

(за згодою) 

національні 

спортивні 

2021-2022 

роки 

 прийнято нормативно-

правовий акт щодо 

порядку взаємодії 

наявних електронних 

систем Мінмолодьспорту 

та структурних 

підрозділів молоді та 

спорту обласних, 

Київської та 

Севастопольської міської 

держадміністрацій, 

органів місцевого 

самоврядування 

закладів, установ та 

організацій сфери 

фізичної культури і 

спорту 
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Найменування завдання 
Найменування 

заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

Включення 

завдань Стратегії 

до прогнозних 

документів 

розвитку регіонів, 

планів діяльності, 

проведення 

колегії та інших 

заходів 

Індикатор виконання 

заходу 

(базовий) 

 

 

 

Стан виконання 

(проміжний) 

 

 

федерації з 

олімпійських та 

неолімпійських 

видів спорту (за 

згодою) 

Впровадження прогресивних інструментів розвитку сфери фізичної культури і спорту 

24. Розроблення 
технічного 
механізму, що дає 
змогу скоротити 
час на узгодження 
та створення умов 
для швидкого 
впровадження 
прийнятих рішень 

1) розроблення 
інформаційної 
системи для 
комунікації 
співробітників 
Мінмолодьспорту 
та структурних 
підрозділів молоді 
та спорту обласної, 
Київської та 
Севастопольської 
міських 
держадміністрацій 
та органів 
місцевого 
самоврядування 

Мінмолодьспорт 
Мінцифри 
обласні, Київська 
та Севастопольська 
міські 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування 
(за згодою) 

2022 рік  забезпечено написання 
технічного завдання 
механізму комунікацій 

 

Удосконалення планування, розподілу та використання коштів у сфері фізичної культури і спорту 



 25 

Найменування завдання 
Найменування 

заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

Включення 

завдань Стратегії 

до прогнозних 

документів 

розвитку регіонів, 

планів діяльності, 

проведення 

колегії та інших 

заходів 

Індикатор виконання 

заходу 

(базовий) 

 

 

 

Стан виконання 

(проміжний) 

 

 

25. Створення 

електронного 

“Єдиного 

календарного 

плану” спортивних 

заходів з 

бюджетуванням 

оцифрування 

процесу подання 

пропозицій 

всеукраїнськими 

спортивними 

федераціями з видів 

спорту до 

електронного 

“Єдиного 

календарного 

плану”, формування 

та ведення 

електронного 

“Єдиного 

календарного плану” 

працівниками 

Мінмолодьспорту та 

структурних 

підрозділів молоді та 

спорту обласної, 

Київської та 

Севастопольської 

міських 

держадміністрацій 

Мінмолодьспорт 

Мінцифри 

МОН  

Український центр 

з фізичної культури 

і спорту осіб з 

інвалідністю 

“Інваспорт” (за 

згодою) 

обласні, Київська 

та Севастопольська 

міські 

держадміністрації 

Національний 

комітет спорту 

інвалідів  

(за згодою) 

національні 

спортивні 

федерації з 

олімпійських та 

неолімпійських 

видів спорту  

(за згодою) 

2022 рік  затверджено регламент 

роботи електронного 

“Єдиного календарного 

плану” та забезпечено 

написання технічного 

завдання 
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Найменування завдання 
Найменування 

заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

Включення 

завдань Стратегії 

до прогнозних 

документів 

розвитку регіонів, 

планів діяльності, 

проведення 

колегії та інших 

заходів 

Індикатор виконання 

заходу 

(базовий) 

 

 

 

Стан виконання 

(проміжний) 

 

 

Запровадження нового пілотного проекту “Гроші ходять за послугою” з метою надання  

населенню доступних та високоякісних фізкультурно-оздоровчих послуг 

26. Розроблення 

інформаційних 

технологій, що 

дають можливість 

адмініструвати 

пілотний проект 

“Гроші ходять за 

послугою” 

розроблення 

електронного 

продукту, його 

тестування та 

затвердження 

порядку 

функціонування 

електронної системи 

фізичної культури і 

спорту для 

забезпечення 

адміністрування 

пілотного проекту 

“Гроші ходять за 

послугою” 

Мінмолодьспорт 

Мінцифри 

обласні, Київська 

та Севастопольська 

міські 

держадміністрації 

органи місцевого 

самоврядування 

(за згодою) 

2022 рік  
затверджено регламент 

роботи системи та 

введено в тестову 

експлуатацію її базову 

версію проведено 

пілотування базової 

версії системи та 

забезпечено написання 

технічного завдання на 

розроблення повної 

версії електронної 

системи 

 

Контактна особа та телефон для довідки  

щодо заповнення таблиці: Ачкасова Світлана (044) 289 13 50 
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