
Виконання Програми розвитку 
фізичної  культури і спорту в 

Миколаївській області  
на 2019-2022 роки у 2019 році 



Мета програми: 

 реалізація державної політики з питань фізичної 
культури і спорту на території Миколаївської області 

 
 залучення широких верств населення до систематичних 

занять фізичною культурою і масовим спортом, 
популяризації здорового способу життя та сприяння 
розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації 

 
 максимальна реалізація здібностей обдарованої молоді, 

у тому числі  молоді з обмеженими фізичними 
можливостями, у дитячо-юнацькому, резервному спорті, 
спорті вищих досягнень та виховання її в дусі олімпізму 



Основні завдання Програми: 

 Розвиток фізичної культури серед різних 
верств населення області  

 Розвиток масового спорту 
 Розвиток дитячо-юнацького та резервного 

спорту  
 Розвиток спорту вищих досягнень 

 



На Миколаївщині: 

Розвивається: 
 35 олімпійських видів спорту 
 60 неолімпійських видів 

спорту 
 18 видів спорту для осіб з 

інвалідністю 
 

Укладено угоди з: 
 31 федерацією з олімпійських 

видів спорту 
 64 федераціями з 

неолімпійських видів спорту 
 
 
 

 
Пріоритетні види спорту: 

бадмінтон, баскетбол, бокс, боротьба 
греко-римська, важка атлетика, 
велоспорт, вітрильний спорт, 

академічне веслування, 
фехтування, веслування на 

байдарках і каное, стрибки у воду, 
гандбол, легка атлетика, стрибки на 

батуті, змішані єдиноборства, 
кікбоксинг, рукопашний бій. 



 44 ДЮСШ; 
 2 СДЮШОР; 
 2 Центри олімпійської підготовки; 
 2 школи вищої спортивної майстерності (міська та обласна); 
 3 центри Фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”; 
 Регіональний центр спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт”; 
 4 обласні фізкультурно-спортивних товариства: “Динамо” 

України, “Спартак”, “Колос”, “Україна”  
 95 обласних осередків Всеукраїнських федерацій з видів 

спорту 

Спортивна мережа Миколаївщини: 



Спортивна робота серед осіб з 
інвалідністю: 

Фізкультурно-реабілітаційна 
робота ведеться серед 
людей з інвалідністю            

з 4 нозологій: 
 ураженням опорно-

рухового апарату,  
 вадами розумового та 

фізичного розвитку,  
 вадами слуху  
 вадами зору.  

 

НАЙБІЛЬШЕ ДОСЯГНЕННЯ: 
Легкоатлет – паралімпієць 

Ігор Цвєтов встановив  
два світових рекорди 

 



2019 рік: 
 

 
 
 

До складу збірних України ввійшли:  
                   
                 Олімпійські              Неолімпійські 
                        245         всього        199   
                         86     члени збірної   69 
                         82      кандидати       77 
                         77          резерв         53 
 



Проведення спортивних заходів за кошти 
обласного бюджету (тис. грн.): 
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Миколаївські спортсмени у складі 
збірних команд України: 



Забезпечено стабільну виплату: 

винагород кращим спортсменам 
області: 

 

 
 

 

стипендій обласної державної 
адміністрації та обласної 

ради кращим спортсменам та 
їх тренерам: 

Кількість 
отримувачів 

Загальна 
сума,  

тис. грн 
2017 19 500 

2018 21 625 

2019 31 625 

Кількість 
отримувачів 

Загальна 
сума,           

тис. грн 

2017 70 1200 

2018 74 1350 

2019 90 1350 



Фінансування Програми в 2019 році: 
122,490 млн. грн. 

в тому числі: 

 50 млн. грн – будівництво 
спортивних майданчиків зі 
штучним покриттям 

 

 1350 тис. грн – виплата стипендій 
кращим спортсменам та їх 
тренерам 
 

 625 тис. грн – виплата щорічної 
винагороди 

 

 3653,5 тис грн – на розвиток 
олімпійських видів спорту 
 

 277,9 тис грн – на розвиток 
неолімпійських видів спорту 
 

 4947 тис. грн – придбано 
інвентар, обладнання та 
екіпіровку для обласних 
спортивних закладів:  

 
- 2484 тис. грн -  мікропроєкти  

 
- 1800 тис. грн -  бюджет розвитку 
 
- 663 тис. грн – депутатські кошти 

 
 
 
 



Досягнення 2019 року: 

 продовжується капітальний ремонт Миколаївської 
обласної ДЮСШ «Обласний шахово-шашковий 
клуб» ім. М.В.Шелеста  

 продовжується капітальний ремонт МОККДЮСШ 
 збудовано 34 спортивних майданчики за кошти 

обласного бюджету зі штучним покриттям та 10 – за 
кошти державного бюджету (у формі 
співфінансування)  

 придбано обладнання, екіпіровку та спортивний 
інвентар для обласних спортивних закладів на 
загальну суму 4947 тис. грн.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Пріоритети роботи на 2020 рік: 

 розвиток спортивної 
інфраструктури  області: 

               завершення розпочатих капітальних   
               ремонтів 2 спортивних закладів; 

 
              будівництво спортивного комплексу; 

 
 придбання спортивного 

обладнання, інвентарю та 
екіпіровки  
 

 створення відділення фізкультурно-
спортивної реабілітації учасників 
АТО та ООС.  
 

 
 
 
 

 

 забезпечення: 
 
- якісного раціону харчування спортсменів 

вищої спортивної майстерності з 
розрахунку відповідно до білково-
поживних норм; 

- вчасних виплат стипендій та грошових 
винагород кращим спортсменам, 
придбання житла для провідних 
спортсменів; 

- направлення спортсменів на 
всеукраїнські змагання; 

- належної підготовки спортсменів 
(проведення НТЗ); 

- проведення регіональних змагань; 
- підготовка мікропроєктів та їх участь 

у конкурсному відборі на отримання 
додаткового фінансового ресурсу; 

- належної роботи з ОТГ 
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