
Проєкт СХВАЛЕНО
Розпорядження голови 
обласної державної адміністрації
________________№___________

ОБЛАСНА ПРОГРАМА
розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року

І. Паспорт програми

1. Ініціатор розроблення 
програми

управління молоді, спорту та іміджевих 
проектів обласної державної 
адміністрації

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документу 
органу виконавчої влади про 
розроблення програми

доручення голови обласної державної 
адміністрації  від 15 серпня 2021 року № 
67/01.02-03 ,,Про розроблення проєкту 
обласної цільової програми розвитку 
фізичної культури і спорту на період до 
2024 року”

3. Розробник програми управління молоді, спорту та іміджевих 
проектів  обласної державної 
адміністрації

4. Співрозробники програми -
5. Відповідальний виконавець 

програми
управління молоді, спорту та іміджевих 
проектів обласної державної 
адміністрації, обласний центр фізичного 
здоров’я населення ,,Спорт для всіх”, 
регіональний центр з фізичної культури і 
спорту осіб з інвалідністю ,,Інваспорт”

6. Учасники програми управління молоді, спорту та іміджевих 
проектів, освіти і науки, управління 
інформаційної політики та комунікацій з 
громадськістю обласної державної 
адміністрації, райдержадміністрації,  
обласне відділення (філія) комітету з 
фізичного виховання та спорту 
Міністерства освіти і науки України, 
обласний центр фізичного здоров’я 
населення ,,Спорт для всіх”, 
регіональний центр з фізичної культури і 
спорту осіб з інвалідністю ,,Інваспорт”, 
обласні організації фізкультурно-
спортивних товариств і відомств Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Тернопільської облдержадміністрації
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,,Україна”, ,,Колос”, ,,Динамо”, 
громадські організації спортивного 
спрямування (за згодою)

7. Термін реалізації програми 2022–2024 роки
1) Етапи виконання програми

(для довгострокових програм)
-

8. Перелік бюджетів, які беруть 
участь у виконанні програми

обласний бюджет

9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, всього, у 
тому числі

178866,69 тис. грн

1) коштів державного бюджету -
2) коштів обласного бюджету 178866,69 тис. грн
3) коштів районних бюджетів -
4) коштів бюджетів сільських, 

селищних, міських  
територіальних громад

-

5) коштів інших джерел -

II. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

Аналіз стану існуючої системи фізичної культури та спорту в Україні 
свідчить, що ідеологічні, науково-методичні, організаційні, нормативно-правові 
та фінансові умови функціонування системи не відповідають суспільним 
запитам і потребам держави та європейським стандартам. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоровʼя в 2019 році за рівнем 
здоров’я українці перебувають на 93 місці з 169 країн світу. Щороку серцево-
судинні захворювання в Україні забирають близько 400 тисяч життів українців. 
Загрозливих масштабів набула гіподинамія серед дітей та підлітків.

Дослідження розвинутих країн доводять, що регулярні заняття фізичною 
активністю допомагають скоротити захворюваність на хвороби серцево-
судинної системи до 36%, а також, в окремих випадках, зменшити негативний 
вплив на організм людини шкідливих звичок, підвищити стресостійкість та 
відволікти від асоціальної поведінки, сприяти розвитку усіх сфер нашого 
суспільства. 

За результатами дослідження Програми розвитку ООН, в Україні досить 
велика кількість молоді віком від 14 до 35 років регулярно займається спортом, 
59 % молодих людей принаймні раз на тиждень займаються фізичними 
вправами, 44 % не мають шкідливих звичок, 19 % кинули палити. Водночас 
27 % молодих українців протягом тижня вживали алкоголь, 28 % палять, а 26 % 
жодного разу не займалися спортом протягом року.
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Середній показник залучення населення до занять фізкультурою і спортом 
у Тернопільській області складає 4,7 % та нижчим від загальнодержавного 
показника.

Недостатня увага приділяється фізичному вихованню в сім’ях, загально-
освітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, відбувається 
згортання фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у виробничій 
сфері.

В області функціонує 30 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в яких 
займаються 9 138 тис. дітей та підлітків. У спортивних школах області 
культивується 20 літніх та 7 зимових олімпійських видів спорту. Крім того, в 
школах культивуються 9 неолімпійських видів спорту.

Сьогодні в області функціонують: 26 стадіонів, 2004 площинних споруди з 
них: 315 майданчиків з тренажерним обладнанням, 200 з нестандартним 
обладнанням, 17 тенісних кортів, 466 футбольних полів, 1006 – інші 
майданчики, з них – 83 з штучним покриттям. А також 15 басейнів, 441 
спортивних зали, 411 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять.

Зазвичай це об’єкти комунальної власності, спортивних товариств, 
спортивних шкіл, різних відомств та державних підприємств. 

Система розвитку спортивної інфраструктури області засвідчує, що 
організаційні, нормативно-правові, кадрові та фінансові умови функціонування 
сфери не відповідають потребам області, громадян, що займаються спортом за 
місцем проживання, фізкультурно-спортивній реабілітації осіб з інвалідністю, 
стандартам проведення рейтингових змагань, що, в цілому, не дає можливості 
забезпечити належне функціонування механізму саморозвитку спорту. 

Більшість спортивних споруд не відповідають міжнародним стандартам 
проведення змагань, відсутній механізм взаємодії з національними 
спортивними федераціями щодо планування та створення об’єктів спорту. В 
результаті проводиться незначна кількість рейтингових міжнародних, 
всеукраїнських спортивних змагань в області. 

Заклади державної та комунальної власності використовують застарілу 
матеріально-технічну базу та, в більшості випадків, рівень сервісу з надання 
спортивних послуг, не відповідає сучасним вимогам. Оновлення 
інфраструктури було розпочато лише декілька років тому. 

Через відсутність стабільних джерел фінансування діюча система 
спортивних споруд не відповідає санітарно-гігієнічним і технічним вимогам.

Переважна більшість капітальних спортивних об’єктів області потребують 
модернізації, ремонту та  реконструкції. Із 5 обласних ДЮСШ лише 1 школа 
має власну спортивну базу.

Водночас проблемами, які потребують розв’язання, є:
невідповідність потребам населення послуг, що надаються закладами 

фізичної культури і спорту за місцем проживання,  роботи громадян та в місцях 
масового відпочинку, у тому числі в сільській місцевості та населенню з 
інвалідністю;
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низький рівень ресурсного забезпечення дитячо-юнацького та резервного 
спорту;

недостатність спортивної інфраструктури, здатної задовольнити потреби 
населення у щоденній руховій активності відповідно до фізіологічних потреб, у 
тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями;

відсутність в області спортивних баз олімпійської, паралімпійської 
підготовки;

недостатній рівень пропаганди в засобах масової інформації та просвіти 
населення щодо усвідомлення цінності здоров’я, відповідального ставлення 
батьків до виховання своїх дітей та не сформовано ефективну систему 
стимулювання населення до збереження свого здоров'я;

невисока престижність професій у сфері фізичної культури і спорту, 
низький рівень матеріального заохочення працівників бюджетного сектору цієї 
сфери;

низький рівень медичного та медико-біологічного  забезпечення осіб, що 
займаються фізичною культурою і спортом, та спортсменів високого класу; 

відсутність механізму інвестування у розвиток і популяризацію масового 
спорту. 

Для розв’язання згаданих проблем існує потреба в розробленні обласної 
програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року, 
прийняття якої дасть можливість здійснити важливі кроки для подолання цих 
проблемних питань відповідно до сучасних потреб економічного і соціального 
розвитку області.

ІІІ. Визначення мети програми

Метою програми є розвиток фізичної культури і спорту в області як 
важливого фактору здорового способу життя, профілактики захворювань, 
формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного 
гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної 
досконалості людини, виявлення резервних можливостей організму, 
формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу держави 
у світовому співтоваристві.

Реалізація заходів розвитку фізичної культури і спорту відповідає 
пріоритетним напрямкам розвитку області.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми; строки та 
етапи виконання програми

Реалізація пріоритетних завдань, визначених Програмою, 
здійснюватиметься шляхом:

створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних 
груп населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, здібностей та 
індивідуальних особливостей кожного;
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підтримки масового, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих 
досягнень, спорту інвалідів та ветеранів;

забезпечення умов для розвитку визнаних в Україні видів спорту;
поліпшення організаційного, нормативно-правового, кадрового, 

матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, 
інформаційного  забезпечення сфери фізичної культури і спорту;

розбудови спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва нових та 
модернізації вже існуючих спортивних споруд;

популяризації здорового способу життя та подолання суспільної байдужості 
до здоров’я населення.

Завдання і заходи Програми будуть сприяти поєднанню зусиль органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів 
громадянського суспільства для розвитку сфери фізичної культури і спорту 
області для приведення її у відповідність з європейськими вимогами і 
стандартами, дозволять збільшити кількість фізкультурно-оздоровчих та 
спортивно-масових заходів, збільшити кількість осіб, які займаються 
фізкультурно-оздоровчою діяльністю на підприємствах, установах, організаціях 
та за місцем проживання, збільшити кількість спортивних споруд на території 
області за рахунок будівництва нової та реконструкції і ремонту уже існуючої 
спортивної інфраструктури.

Програма реалізовуватиметься протягом 2022-2024 років.

V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

З метою раціонального використання ресурсів програма передбачає 
реалізацію таких пріоритетних завдань:

створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних 
груп населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, здібностей та 
індивідуальних особливостей кожного;

створення умов для підвищення ефективності фізичної підготовки у 
Збройних Силах, інших військових формуваннях, утворених відповідно до 
законів, та правоохоронних органах;

популяризація здорового способу життя та подолання суспільної 
байдужості до здоров’я населення; 

забезпечення функціонування та вдосконалення мережі закладів фізичної 
культури і спорту;

забезпечення відбору осіб, які мають високий рівень підготовленості та 
здатні під час проведення спортивних заходів витримувати значні фізичні та 
психологічні навантаження, для подальшого залучення їх до резервного спорту;

підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського, паралімпійського 
та дефлімпійського руху;

розбудова спортивної інфраструктури, у тому числі шляхом будівництва та 
модернізації спортивних споруд із залученням коштів інвесторів;

надання якісних фізкультурно-спортивних послуг.
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Основними заходами програми є:
1. Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих заходів для різних 

груп населення за місцем проживання та масового відпочинку, зокрема 
центрами фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”.

2. Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, зокрема 
фізкультурно-спортивними товариствами, громадськими об’єднаннями 
фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою).

3. Організація, проведення та участь у офіційних фізкультурно-оздоровчих 
та спортивних заходах із спорту ветеранів.

4. Організація і проведення заходів фізкультурно-реабілітації, у яких 
беруть участь особи з інвалідністю.

5. Організація, проведення щороку регіональних спартакіад та інших 
спортивних змагань серед представників окремих галузей.

6. Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих заходів для дітей у 
літніх школах плавання.

7. Організація та проведення заходів в рамках реалізації  соціального 
проекту ,,Активні парки - локації здорової України”.

8. Створення умов для підвищення рівня фізичної підготовки молоді для 
проходження служби у Збройних Силах, інших військових формуваннях 
шляхом проведення відповідних фізкультурно-спортивних заходів, у тому числі 
Всеукраїнської та обласної спартакіад допризовної молоді.

9. Підвищення ефективності загальної, професійно орієнтованої та 
спеціальної фізичної підготовки у Збройних Силах, інших військових 
формуваннях та правоохоронних органах.

10. Забезпечення підготовки і видання з використанням інноваційних 
технологій підручників, посібників, навчальних програм з питань фізичного 
виховання, масового спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації з метою 
організації навчального процесу та спортивних заходів у навчальних закладах.

11. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів, у тому числі он-
лайн навчань, презентацій, відео сюжетів та он-лайн семінарів.

12. Проведення фізкультурно-оздоровчих, рекреаційних та реабілітаційних 
заходів у санаторно-курортних закладах для різних груп населення, сприяння 
висвітленню позитивного впливу на здоров'я людини оптимальної рухової 
активності у засобах масової інформації, зокрема у теле-і радіопрограмах, 
соціальних мережах, інтернет-каналах.

13. Сприяння поширенню позитивного впливу на здоров’я людини 
фізичної культури та спорту у засобах масової інформації, соціальних мережах 
та на інших веб-ресурсах 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 фізичної̈ підготовки.

14. Сприяння діяльності спортивних клубів.
15. Забезпечення діяльності мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
16. Забезпечення діяльності школи вищої спортивної майстерності.
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17. Забезпечення діяльності обласного центру фізичного здоров’я 
населення ,,Спорт для всіх”.

18. Забезпечення діяльності регіонального центру фізичної культури і 
спорту осіб з інвалідністю ,,Інваспорт”.

19. Проведення та участь у змаганнях серед вихованців дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл різних вікових груп.

20. Організація та проведення спортивних змагань в регіонах серед учнів 
та студентів.

21. Організація в дитячих закладах відпочинку спеціалізованих змін для 
учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл з метою продовження навчально-
тренувальної роботи під час літніх шкільних канікул.

22. Забезпечення функціонування штатних спортивних команд резервного 
спорту.

23. Забезпечення підготовки та участі спортсменів області у спортивних 
заходах місцевого та всеукраїнського рівня з олімпійських видів спорту.

24. Забезпечення підготовки та участі спортсменів у спортивних заходах 
місцевого та всеукраїнського рівня з неолімпійських видів спорту.

25. Забезпечення підготовки та участі спортсменів у спортивних заходах 
місцевого та всеукраїнського рівня з видів спорту серед осіб з інвалідністю.

26. Забезпечення функціонування системи мотивацій тренерів і 
спортсменів до високих спортивних досягнень.

27. Забезпечення висвітлення підготовки та  участі національних збірних 
команд в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Паралімпійських та 
Дефлімпійських іграх, Всесвітніх та Європейських іграх, Всесвітніх іграх з 
єдиноборств, Всесвітній шаховій олімпіаді, Всесвітніх інтелектуальних іграх, 
європейських та всесвітніх ігор ветеранів спорту, міжнародних змаганнях, 
зокрема он-лайн трансляції у мережі Інтернет, соціальних мережах та інтернет-
каналах.

28. Вирішення соціально-побутових питань спортсменів, які посіли призові 
місця на Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, Всесвітніх 
іграх з неолімпійських видів спорту, Юнацьких Олімпійських та Європейських 
іграх, Всесвітніх іграх з єдиноборств, Всесвітній шаховій олімпіаді, Всесвітніх 
інтелектуальних іграх, інших змагань міжнародного рівня, та їх тренерам.

29. Придбання обладнання та інвентарю, спортивного одягу, взуття та 
аксесуарів загального і спеціального призначення членам збірних команд з 
видів спорту. 

30. Популяризація та розвиток олімпійського, паралімпійського та 
дефлімпійського руху, неолімпійських видів спорту.

31. Проведення обласних заходів із відзначенням кращих фахівців галузі.
32. Модернізація, реконструкція, капітальний ремонт, проектування та 

будівництво спортивних споруд, баз олімпійської та паралімпійської 
підготовки, їх організаційне та матеріально-технічне забезпечення.

33. Облаштування багатофункціональних спортивних майданчиків із 
синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням.
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34. Створення мультиспортивних комплексів (сучасних центрів підготовки 
спортсменів у регіонах України), багатофункціональних комунальних 
спортивних комплексів, спортивних залів для ігрових видів спорту, різних 
видів єдиноборств, плавальних басейнів, льодових арен, спортивних стадіонів 
та інших спортивних об'єктів.

35. Впровадження системи заходів для підвищення кваліфікації 
українських спеціалістів у сфері фізичної культури і спорту з урахуванням 
відповідного передового міжнародного досвіду.

36. Проведення конференцій, конгресів, семінарів, навчань тренерського 
складу збірних команд.

Реалізація Програми забезпечить залучення понад 87 тис. осіб у майже 
1300 заходах, спрямованих на розвиток фізичної культури та спорту, 
розв’язання актуальних проблем суспільства у галузі упродовж 2022-2024 
років. 

Реалізацію Програми планується здійснити за рахунок коштів обласного 
бюджету.

Загальний обсяг коштів, що передбачено залучити для виконання 
Програми 178866,69 тисяч гривень коштів обласного бюджету (у межах 
бюджетних призначень).

Ресурсне забезпечення обласної цільової соціальної Програми
розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року

                                                                                                                     (тис. гривень)

Обсяг коштів, які пропонується 
залучити на виконання програми

2022 рік 2023 
рік

2024 рік Усього 
витрат на 
виконання 
програми

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 55388,80 59857,90 63619,99 178866,69

обласний бюджет 55388,80 59857,90 63619,99 178866,69
бюджети сільських, селищних, 
міських  територіальних громад

- - - -

кошти інших джерел - - - -
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Заплановані результативні показники програми

Назва показника Одиниця
виміру

Вихідні дані 
на початок 
програми

Вихідні 
дані на 

завершення 
програми

З них за роками№
з/п

2022
рік

2023
рік

2024 
рік

І. Показники продукту Програми
1. Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з 

олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських 
змагань

одиниць 4550 4634 4600 4650 4650

2. Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з 
неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських 
змагань 

одиниць 1650 1700 1650 1700 1750

3 Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть 
участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів 
спорту з підготовки до всеукраїнських змагань 

осіб 1250 1250 1250 1250 1250

4. Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть 
участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів 
спорту

осіб 1000 1000 1000 1000 1000

ІІ. Показники ефективності Програми
1. Середні витрати на один людино-день навчально-

тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки 
до всеукраїнських змагань 

гривень 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0

2. Середні витрати на один людино-день навчально-
тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з 
підготовки до всеукраїнських змагань

гривень 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0

3. Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в 
дорозі) одного спортсмена збірних команд області у 
всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

гривень 2200 2200 2200 2200 2200

4. Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в 
дорозі) одного спортсмена збірних команд області у 
всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту

гривень 2200 2200 2200 2200 2200
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ІІІ. Показники якості Програми

1. Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові 
місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів 
спорту, порівняно з минулим роком

відсоток 16,8 17,2 17,4 17,6 17,4

2. Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові 
місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів 
спорту, порівняно з минулим роком

відсоток 16,0 16,4 16,8 17,2 16,8
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VI. Напрями діяльності та заходи обласної програми розвитку фізичної культури та спорту на період до 2024 року

Орієнтовні обсяги 
фінансування (вартість), 

тис. гривень, у тому числі:№ 
з/п

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів
програми

Строк 
виконання 

заходу
Виконавці Джерела 

фінансування
2022
рік 2023 рік 2024 рік

Очікуваний результат 
– диференційовано з 
розбивкою за роками

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Створення умов 

для забезпечення 
оптимальної 
рухової 
активності 
різних груп 
населення для 
зміцнення 
здоров’я з 
урахуванням 
інтересів, 
здібностей та 
індивідуальних 
особливостей 
кожного

1. Організація та 
проведення 
фізкультурно-
оздоровчих заходів 
для різних груп 
населення за місцем 
проживання та 
масового відпочинку, 
зокрема центрами 
фізичного здоров’я 
населення „Спорт для 
всіх”

2022-2024 управління молоді, 
спорту та іміджевих 
проектів 
облдержадміністрації, 
обласний центр 
фізичного здоров’я 
населення ,,Спорт 
для всіх”

обласний 
бюджет

117,0 117,0 117,0 Кількість проведених 
заходів:
2022 рік – 100 од.;
2023 рік – 120 од.;
2024 рік – 140 од.
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2. Організація 
фізкультурно-
оздоровчої та 
спортивної діяльності, 
зокрема фізкультурно-
спортивними 
товариствами, 
громадськими 
об’єднаннями 
фізкультурно-
спортивної 
спрямованості (за 
згодою)

2022-2024 управління молоді, 
спорту та іміджевих 
проектів 
облдержадміністрації, 
обласні організації 
фізкультурно-
спортивних товариств 
(за згодою)

обласний 
бюджет

25,0 28,0 30,0 Кількість 
фізкультурно-
спортивних 
товариств:
2022 рік – 3 од.;
2023 рік – 3 од.;
2024 рік – 3 од.

3. Організація, 
проведення та участь 
у офіційних 
фізкультурно-
оздоровчих та 
спортивних заходах із 
спорту ветеранів

2022-2024 управління молоді, 
спорту та іміджевих 
проектів 
облдержадміністрації

обласний 
бюджет

165,0 175,0 180,0 Кількість проведених 
заходів, у яких беруть 
участь ветерани:
2022 рік – 10 од.;
2023 рік – 15 од.;
2024 рік – 20 од.

4. Організація і 
проведення заходів 
фізкультурно-
реабілітації, у яких 
беруть участь особи з 
інвалідністю

2022-2024 управління молоді, 
спорту та іміджевих 
проектів 
облдержадміністрації, 
регіональний центр з 
фізичної культури і 
спорту осіб з 
інвалідністю 
,,Інваспорт”

обласний 
бюджет

369,6 380,0 390,0 Кількість проведених 
заходів з 
фізкультурно-
спортивної 
реабілітації, у яких 
беруть участь особи з 
інвалідністю:
2022 рік – 30 од.;
2023 рік – 35 од.;
2024 рік – 40 од.

5. Організація, 
проведення щороку 
обласних спартакіад 
та інших спортивних 
змагань серед 
представників 
окремих галузей

2022-2024 управління молоді, 
спорту та іміджевих 
проектів 
облдержадміністрації, 
фізкультурно- 
спортивні товариства 
(за згодою)

обласний 
бюджет

92,0 93,0 94,0 Кількість обласних 
спартакіад, 
спортивних змагань:
2022 рік – 10 од.;
2023 рік – 10 од.;
2024 рік – 10 од.
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6. Організація та 
проведення 
фізкультурно-
оздоровчих заходів 
для дітей у літніх 
школах плавання

2022-2024 управління молоді, 
спорту та іміджевих 
проектів 
облдержадміністрації, 
обласний центр 
фізичного здоров’я 
населення ,,Спорт 
для всіх”

обласний 
бюджет

3,5 4,0 5,0 Кількість дітей:
2022 рік - 100 осіб;
2023 рік - 150 осіб;
2024 рік - 200 осіб

7. Організація та 
проведення заходів в 
рамках реалізації  
соціального проекту 
,,Активні парки - 
локації здорової 
України”

2022-2024 управління молоді, 
спорту та іміджевих 
проектів 
облдержадміністрації, 
обласний центр 
фізичного здоров’я 
населення ,,Спорт 
для всіх”

обласний 
бюджет

100,0 120,0 140,0 Чисельність 
населення, залученого 
до проведених 
заходів:
2022 рік – 1,0 %;
2023 рік – 1,5 %;
2024 рік – 2,0 %.

2. Створення умов 
для підвищення 
ефективності 
фізичної 
підготовки у 
Збройних Силах, 
інших 
військових 
формуваннях, 
утворених 
відповідно до 
законів, та 
правоохоронних 
органах

1. Створення умов для 
підвищення рівня 
фізичної підготовки 
молоді для 
проходження служби 
у Збройних Силах, 
інших військових 
формуваннях шляхом 
проведення 
відповідних 
фізкультурно-
спортивних заходів, у 
тому числі 
Всеукраїнської та 
обласної спартакіад 
допризовної молоді

2022-2024 управління молоді, 
спорту та іміджевих 
проектів 
облдержадміністрації, 
обласний центр 
фізичного здоров’я 
населення ,,Спорт 
для всіх”, обласне 
відділення 
фізкультурно-
спортивного 
товариства ,,Динамо” 
(за згодою)

обласний 
бюджет

31,0 32,0 33,0 Кількість учасників 
фізкультурно-
спортивних заходів:
2022 рік - 110 осіб;
2023 рік - 110 осіб;
2024 рік - 110 осіб
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2. Підвищення 
ефективності 
загальної, професійно 
орієнтованої та 
спеціальної фізичної 
підготовки у 
Збройних Силах, 
інших військових 
формуваннях та 
правоохоронних 
органах

2022-2024 управління молоді, 
спорту та іміджевих 
проектів 
облдержадміністрації, 
обласне відділення 
фізкультурно-
спортивного 
товариства ,,Динамо” 
(за згодою)

обласний 
бюджет

90,0 100,0 110,0 Кількість заходів:
2022 рік - 10 од.;
2023 рік - 12 од.;
2024 рік – 14 од.

1. Забезпечення 
підготовки і видання з 
використанням 
інноваційних 
технологій 
підручників, 
посібників, 
навчальних програм з 
питань фізичного 
виховання, масового 
спорту, фізкультурно-
спортивної 
реабілітації з метою 
організації 
навчального процесу 
та спортивних заходів 
у навчальних закладах

2022-2024 управління молоді, 
спорту та іміджевих 
проектів 
облдержадміністрації, 
обласний центр 
фізичного здоров’я 
населення ,,Спорт 
для всіх”

обласний 
бюджет

30,0 33,0 35,0 Кількість виданих 
підручників, 
посібників, 
навчальних програм:
2022 рік - 500 штук;
2023 рік - 500 штук;
2024 рік – 500 штук

3. Популяризація 
здорового 
способу життя та 
подолання 
суспільної 
байдужості
до здоров’я 
населення

2. Проведення  
інформаційно-
просвітницьких 
заходів, у тому числі 
он-лайн навчань, 
презентацій, відео 
сюжетів та он-лайн 
семінарів

2022-2024 управління молоді, 
спорту та іміджевих 
проектів 
облдержадміністрації, 
обласний центр 
фізичного здоров’я 
населення ,,Спорт 
для всіх”

обласний 
бюджет

5,0 5,5 6,0 Кількість 
інформаційних 
матеріалів:
2022 рік - 1 од.;
2023 рік - 1 од.;
2024 рік – 1 од.
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3. Проведення 
фізкультурно-
оздоровчих, 
рекреаційних та 
реабілітаційних 
заходів у санаторно-
курортних закладах 
для різних груп 
населення, сприяння 
висвітленню 
позитивного впливу 
на здоров'я людини 
оптимальної рухової 
активності у засобах 
масової інформації, 
зокрема у теле-і 
радіопрограмах, 
соціальних мережах, 
інтернет-каналах

2022-2024 управління молоді, 
спорту та іміджевих 
проектів;  управління 
інформаційної 
політики та 
комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації, 
обласний центр 
фізичного здоров’я 
населення ,,Спорт 
для всіх”

обласний 
бюджет

8,2 9,2 10,2 Кількість осіб, які 
взяли участь у 
фізкультурно-
оздоровчих заходах:
2022 рік – 18,9 тис. 
осіб;
2023 рік – 18,9 тис. 
осіб;
2024 рік – 18,9 тис. 
осіб.
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4. Сприяння 
поширенню 
позитивного впливу 
на здоров’я людини 
фізичної культури та 
спорту у засобах 
масової інформації, 
соціальних мережах 
та на інших веб-
ресурсах 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 фізичної̈ 
підготовки

2022-2024 управління молоді, 
спорту та іміджевих 
проектів;  управління 
інформаційної 
політики та 
комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації, 
обласні організації 
фізкультурно-
спортивних товариств 
та відомств (за 
згодою), обласний 
центр фізичного 
здоров’я населення 
,,Спорт для всіх”, 
регіональний центр з 
фізичної культури і 
спорту осіб з 
інвалідністю 
,,Інваспорт”

обласний 
бюджет

10,0 10,0 10,0 Кількість 
телевізійних та 
радіотрансляцій щодо 
висвітлення 
позитивного впливу 
здорового способу 
життя на здоров’я 
людини:
2022 рік - 22 од.;
2023 рік - 22 од.;
2024 рік – 22 од.

1. Сприяння 
діяльності спортивних 
клубів

2022-2024 управління молоді, 
спорту та іміджевих 
проектів 
облдержадміністрації

обласний 
бюджет

50,0 55,0 60,0 Кількість спортивних 
клубів:
2022 рік - 19 од.;
2023 рік - 19 од.;
2024 рік – 19 од.

4. Забезпечення 
функціонування 
та 
вдосконалення 
мережі закладів 
фізичної 
культури і 
спорту

2. Забезпечення 
діяльності мережі 
дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл 

2022-2024 управління молоді, 
спорту та іміджевих 
проектів 
облдержадміністрації

обласний 
бюджет

28352,9 30868,7 32844,3 Кількість дитячо-
юнацьких спортивних 
шкіл:
2022 рік - 5 од.;
2023 рік - 5 од.;
2024 рік – 5 од.
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3. Забезпечення 
діяльності школи 
вищої спортивної 
майстерності

2022-2024 управління молоді, 
спорту та іміджевих 
проектів 
облдержадміністрації, 
комунальна установа 
обласної ради 
,,Тернопільська школа 
вищої спортивної 
майстерності”

обласний 
бюджет

7940,1 8516,35 8968,29 Кількість шкіл вищої 
спортивної 
майстерності:
2022 рік - 1 од.;
2023 рік - 1 од.;
2024 рік – 1 од.

4. Забезпечення 
діяльності обласного 
центру фізичного 
здоров’я населення 
,,Спорт для всіх”

2022-2024 управління молоді, 
спорту та іміджевих 
проектів 
облдержадміністрації, 
обласний центр 
фізичного здоров’я 
населення ,,Спорт 
для всіх”

обласний 
бюджет

1788,7 1887,55 2004,1 Кількість центрів 
фізичного здоров’я 
населення:
2022 рік - 1 од.;
2023 рік - 1 од.;
2024 рік – 1 од.

5. Забезпечення 
діяльності 
регіонального центру 
фізичної культури і 
спорту осіб з 
інвалідністю 
,,Інваспорт”

2022-2024 управління молоді, 
спорту та іміджевих 
проектів 
облдержадміністрації, 
регіональний центр з 
фізичної культури і 
спорту осіб з 
інвалідністю 
,,Інваспорт”

обласний 
бюджет

2751,6 3005,0 3204,0 Кількість центрів 
фізичної культури і 
спорту осіб з 
інвалідністю:
2022 рік - 1 од.;
2023 рік - 1 од.;
2024 рік – 1 од.

5. Забезпечення 
відбору осіб, які 
мають високий 
рівень 
підготовленості 
та здатні під час 
проведення 
спортивних 
заходів 
витримувати 
значні фізичні та 

1. Проведення та 
участь у змаганнях 
серед вихованців 
дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл 
різних вікових груп

2022-2024 управління молоді, 
спорту та іміджевих 
проектів 
облдержадміністрації

обласний 
бюджет

1412,0 1512,0 1612,0 Кількість вихованців 
дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, 
яких залучено до 
участі у змаганнях:
2022 рік – 2,1 тис. 
осіб;
2023 рік – 2,2 тис. 
осіб;
2024 рік – 2,3
 тис. осіб.
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2. Організація та 
проведення 
спортивних змагань 
серед учнів та 
студентів

2022-2024 управління молоді, 
спорту та іміджевих 
проектів 
облдержадміністрації,  
управління освіти і 
науки 
облдержадміністрації,
обласне відділення 
Комітету з фізичного 
виховання та спорту 
Міністерства освіти і 
науки України 

обласний 
бюджет

94,0 95,0 96,0 Кількість учнів та 
студентів, яких 
залучено до участі у 
змаганнях:
2022 рік – 5,0 тис. 
осіб;
2023 рік – 5,0 тис. 
осіб;
2024 рік – 5,0
тис. осіб.

психологічні 
навантаження, 
для подальшого 
залучення їх до 
резервного 
спорту

3. Організація в 
дитячих закладах 
відпочинку 
спеціалізованих змін 
для учнів дитячо-
юнацьких спортивних 
шкіл з метою 
продовження 
навчально-
тренувальної роботи 
під час літніх 
шкільних канікул

2022-2024 управління молоді, 
спорту та іміджевих 
проектів 
облдержадміністрації

обласний 
бюджет

882,0 945,0 1008,0 Кількість вихованців 
дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, які 
беруть участь у 
спеціалізованих 
змінах під час 
відпочинку в дитячих 
закладах:
2022 рік – 150 осіб;
2023 рік – 150 осіб;
2024 рік – 150 осіб

6. Підтримка та 
розвиток 
олімпійського, 
неолімпійського, 
паралімпійського 
та 
дефлімпійського 
руху

1. Забезпечення 
підготовки та участі 
спортсменів області у 
спортивних заходах 
місцевого та 
всеукраїнського рівня 
з олімпійських видів 
спорту

2022-2024 управління молоді, 
спорту та іміджевих 
проектів 
облдержадміністрації, 
обласні організації 
фізкультурно-
спортивні товариства 
(за згодою)

обласний 
бюджет

4500,0 4600,0 4700,0 Кількість учасників:
2022 рік – 1600 осіб;
2023 рік – 1600 осіб;
2024 рік – 1600 осіб
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2. Забезпечення 
підготовки та участі 
спортсменів у 
спортивних заходах 
місцевого та 
всеукраїнського рівня 
з неолімпійських 
видів спорту

2022-2024 управління молоді, 
спорту та іміджевих 
проектів 
облдержадміністрації,  
обласні організації 
фізкультурно-
спортивних товариств 
(за згодою)

обласний 
бюджет

1112,0 1112,0 1112,0 Кількість учасників:
2022 рік – 800 осіб;
2023 рік – 800 осіб;
2024 рік – 800 осіб

3. Забезпечення 
підготовки та участі 
спортсменів у 
спортивних заходах 
місцевого та 
всеукраїнського рівня 
з видів спорту серед 
осіб з інвалідністю

2022-2024 управління молоді, 
спорту та іміджевих 
проектів 
облдержадміністрації, 
регіональний центр з 
фізичної культури і 
спорту осіб з 
інвалідністю 
,,Інваспорт”

обласний 
бюджет

491,6 501,0 511,0 Кількість учасників:
2022 рік – 75 осіб;
2023 рік – 75 осіб;
2024 рік – 75 осіб

4. Забезпечення 
функціонування 
системи мотивацій 
тренерів і спортсменів 
до високих 
спортивних досягнень

2022-2024 управління молоді, 
спорту та іміджевих 
проектів 
облдержадміністрації

обласний 
бюджет

1097,0 1160,0 1223,5 Кількість осіб, які 
отримали грошові 
винагороди, 
стипендії:
2022 рік – 30 осіб;
2023 рік – 30 осіб;
2024 рік – 30 осіб
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5. Забезпечення 
висвітлення 
підготовки та  участі 
національних збірних 
команд в 
Олімпійських, 
Юнацьких 
Олімпійських, 
Паралімпійських та 
Дефлімпійських іграх, 
Всесвітніх та 
Європейських іграх, 
Всесвітніх іграх з 
єдиноборств, 
Всесвітній шаховій 
олімпіаді, Всесвітніх 
інтелектуальних іграх, 
європейських та 
всесвітніх ігор 
ветеранів спорту, 
міжнародних 
змаганнях, зокрема 
он-лайн трансляції у 
мережі Інтернет, 
соціальних мережах 
та інтернет-каналах

2022-2024 управління молоді, 
спорту та іміджевих 
проектів;  управління 
інформаційної 
політики та 
комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації

обласний 
бюджет

20,0 20,0 20,0 Кількість телевізійних 
та радіотрансляцій, 
інформаційних 
повідомлень:
2022 рік – 10 од.;
2023 рік – 10 од.;
2024 рік – 10 од.
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6. Вирішення 
соціально-побутових 
питань спортсменів, 
які посіли призові 
місця на 
Олімпійських, 
Паралімпійських та 
Дефлімпійських іграх, 
Всесвітніх іграх з 
неолімпійських видів 
спорту, Юнацьких 
Олімпійських та 
Європейських іграх, 
Всесвітніх іграх з 
єдиноборств, 
Всесвітній шаховій 
олімпіаді, Всесвітніх 
інтелектуальних іграх, 
інших змагань 
міжнародного рівня, 
та їх тренерам

2022-2024 управління молоді, 
спорту та іміджевих 
проектів 
облдержадміністрації

обласний 
бюджет

200,0 200,0 200,0 Кількість спортсменів 
та тренерів, які 
отримали допомогу 
для вирішення 
соціально-побутових 
питань:
2022 рік – 10 осіб;
2023 рік – 10 осіб;
2024 рік – 10 осіб

7. Придбання 
обладнання та 
інвентарю, 
спортивного одягу, 
взуття та аксесуарів 
загального і 
спеціального 
призначення членам 
збірних команд з 
видів спорту

2022-2024 управління молоді, 
спорту та іміджевих 
проектів 
облдержадміністрації

обласний 
бюджет

450,0 460,0 470,0 Кількість спортсменів 
збірних команд:
2022 рік – 15 осіб;
2023 рік – 15 осіб;
2024 рік – 15 осіб
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8. Популяризація та 
розвиток 
олімпійського, 
паралімпійського та 
дефлімпійського руху, 
неолімпійських видів 
спорту

2022-2024 управління молоді, 
спорту та іміджевих 
проектів 
облдержадміністрації

обласний 
бюджет

1540,6 1540,6 1540,6 Кількість заходів:
2022 рік – 220 од.;
2023 рік – 226 од.;
2024 рік – 232 од.

9. Проведення 
обласних заходів, 
спрямованих на  
відзначення кращих 
фахівців галузі 
фізичної культури та 
спорту

2022-2024 управління молоді, 
спорту та іміджевих 
проектів 
облдержадміністрації

обласний 
бюджет

90,0 93,0 96,0 Проведення щорічно 
заходів:
2022 рік – 3 од.;
2023 рік – 3 од.;
2024 рік – 3 од.

7. Розбудова 
спортивної 
інфраструктури, 
у тому числі 
шляхом 
будівництва та 
модернізації 
спортивних 
споруд із 
залученням 
коштів 

1. Модернізація, 
реконструкція, 
капітальний ремонт, 
проектування та 
будівництво 
спортивних споруд, 
баз олімпійської та 
паралімпійської 
підготовки, їх 
організаційне та 
матеріально-технічне 
забезпечення

2022 управління молоді, 
спорту та іміджевих 
проектів 
облдержадміністрації

обласний 
бюджет

600,00 1210,00 1820,0 Кількість закладів:
2022 рік – 1 од.;
2023 рік – 2 од.;
2024 рік – 3 од.
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інвесторів 2. Облаштування 

багатофункціональних 
спортивних 
майданчиків із 
синтетичним 
покриттям та 
тренажерним 
обладнанням

2022-2024 управління молоді, 
спорту та іміджевих 
проектів 
облдержадміністрації

обласний 
бюджет

900,00 900,00 900,00 Кількість 
облаштованих 
багатофункціональних 
спортивних 
майданчиків із 
синтетичним 
покриттям та 
тренажерним 
обладнанням: 
2022 рік – 3 од.;
2023 рік – 3 од.;
2024 рік – 3 од.

1. Впровадження 
системи заходів для 
підвищення 
кваліфікації 
спеціалістів у сфері 
фізичної культури і 
спорту з урахуванням 
відповідного 
передового 
міжнародного досвіду

2022-2024 управління молоді, 
спорту та іміджевих 
проектів 
облдержадміністрації

обласний 
бюджет

60,00 60,00 60,00 Кількість фахівців, які 
пройшли 
перепідготовку, 
підвищення 
кваліфікації, 
атестацію:
2022 рік – 40 осіб;
2023 рік – 40 осіб;
2024 рік – 40 осіб

8. Надання якісних 
фізкультурно-
спортивних 
послуг

2. Проведення 
конференцій, 
конгресів, семінарів, 
навчань тренерського 
складу збірних 
команд

2022-2024 управління молоді, 
спорту та іміджевих 
проектів 
облдержадміністрації

обласний 
бюджет

10,00 10,00 10,00 Кількість проведених 
конференцій, 
конгресів, семінарів, 
навчань:
2022 рік – 1 од.;
2023 рік – 1 од.;
2024 рік – 1 од.

Разом за програмою 55388,80 59857,90 63619,99
кошти обласного бюджету 55388,80 59857,90 63619,99
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VII. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію і контроль за ходом виконання заходів, передбачених 
Програмою, здійснює управління молоді, спорту та іміджевих проектів 
Тернопільської обласної державної адміністрації.

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні 
адміністрації, виконавчі комітети органів місцевого самоврядування 
забезпечують виконання заходів Програми та про проведену роботу 
інформують управління  молоді, спорту та іміджевих проектів Тернопільської 
обласної державної адміністрації щороку до 15 липня та 15 січня впродовж 
терміну дії Програми.

Управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної державної 
адміністрації узагальнює інформацію про стан виконання заходів Програми та 
забезпечує інформування департаменту економічного розвитку і торгівлі 
обласної державної адміністрації та обласній раді щороку до 20 січня та 20 
липня упродовж 2022-2025 років.

Начальник управління
молоді, спорту та іміджевих проектів
адміністрації    Андрій ЧОВГАН

Арсен Ляхоцький 


