


 
 
 
 

Із змінами та доповненнями, що затверджені рішеннями: 
від 23.09.2016 №10 
від 12.10.2017 №22 
від 21.12.2017 №20 



 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 



 забезпечення збільшення рухової активності населення Миколаївської області, 
популяризація масового спорту за місцем проживання. Навчання, роботи мешканців 
області 

 

 розвиток дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту 
 

 модернізація матеріально-технічної бази закладів дитячо-юнацького та резервного 
спорту 

 

 формування та належне функціонування збірних команд області з різних видів спорту 
 

 створення ефективної системи підготовки миколаївських спортсменів - членів 
національних збірних команд України, забезпечення умов для підготовки та участі їх у 
змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівня 

 

 забезпечення підготовки та участі спортсменів Миколаївської області у всеукраїнських 
змаганнях з видів спорту, визнаних в Україні 

 

 сприяння підготовці та участі спортсменів Миколаївської області – членів національних 
збірних команд України у всесвітньо визнаних змаганнях 



 
 

 в 2015 році  виділено              
19,5 млн. грн. 

                        
 в 2016 році - 29,063 млн. грн. 
 
 в 2017 році – 42,320 млн. грн.  0

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

2015 2016 2017

млн. грн.



Професійний спорт Масовий спорт  

24500

25000

25500

26000

26500

27000

27500

2015 2016 2017

Кільк ість осіб,
що
займається
професійним
спортом

124

126

128

130

132

134

2015 2016 2017

Кільк ість осіб,
що
займається
фізичною
культурою



202

437 417

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

2008 2016 2017

кількість
спортсменів



Спортивна галузь складає: 
 43 ДЮСШ; 
 10 СДЮШОР; 
 2 ЦОП; 
 2 ШВСМ; 
 3 центра ФЗН “Спорт для 

всіх”; 
 Регіональний центр ФК і С 

інвалідів “Інваспорт”;  
 48 спортивних клубів; 
 84 обласних федерацій, 

осередків, асоціацій. 

На Миколаївщині розвиваються 
89 видів спорту: 

 
 33 літніх олімпійських види 

спорту 
 1 зимовий олімпійський вид 

спорту 
 55 неолімпійських видів 

спорту 
 



 На Олімпійських іграх: 4 золоті, 1 бронзова 
медаль 

 

 На Паралімпійських іграх: 6 золотих,  1 срібну 
та 5 бронзових нагород  

 

 На Всесвітніх іграх:4 золоті, 1 бронзова медаль 
 

 На Дефлімпійських іграх: 4 срібні та 3 
бронзові медалі 

 

 На Чемпіонатах світу: 14 золотих, 2 срібні, 6 
бронзових медалей 

 

 На Чемпіонатах Європи: 51 золота, 19 срібних, 
20 бронзових медалі 

 

 На Чемпіонатах України: 470 золотих, 381 
срібна, 534 бронзових медалі 
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За кошти обласного бюджету для спортсменів 

Миколаївщини було придбано: 
  човен (четвірку, для академічного веслування) 

вартістю 450 тис. грн.; 
 спортивний велосипед (вартість 120 тис. грн). 
 
За кошти, що виділені на виконання депутатських 

повноважень, придбано: 
 шашки, шахи та годинники  
 мішені для стрільби  
 спортивна форма  
 човни (2 байдарки)  
 човен для слаломного веслування  
 волани для бадмінтону 
 кубки та медалі  
 використано для проведення спортивних заходів 

(оплачено відрядження та харчування 
спортсменів)  

 інвентар  
 спортивне обладання для спортсменів-інвалідів, 

що займаються фехтуванням 
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 обсяги виплати стипендії 
облдержадміністрації та обласної 
ради кращим спортсменам та їх 
тренерам збільшились на              
388 тис. грн, що в середньому 
забезпечило підвищення стипендії 
на 692 грн.                                 
Стипендію отримували                         
70 спортсменів 
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 Обсяги виплати винагород 
становить   500 тис. грн.            
В 2017 році винагороди 
отримали 19 кращих 
спортсменів Миколаївської 
області 
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В 2016 році житло було 
придбано для Федорової 

Олени - провідної 
спортсменки Миколаївщини 

зі стрибків у воду, 
заслуженого майстра спорту 

України. 
 

В 2017 році житло придбано 
Буряк Олені - провідній 

спортсменці Миколаївщини 
з академічного веслування, 

заслуженому майстру 
спорту України, 

переможниці Всесвітніх 
ігор. 

 



 
 
 

в 2016 році: 
 

за кошти обласного бюджету виготовлено проектно-кошторисну 
документацію для проведення капітального ремонту будівлі Миколаївської 
обласної дитячо-юнацької спортивної школи  «Обласний шахово-шашковий 
клуб» ім. М.В.Шелеста на загальну суму 400 тис. грн. 
 
проведено капітальний ремонт Миколаївської обласної комунальної 
комплексної дитячо-юнацької спортивної школи на загальну суму             
1519,846 тис. грн.  
 
проведено капітальний ремонт Миколаївської обласної школи вищої 
спортивної майстерності на загальну суму 646,023 тис. грн. 
 

 



В Миколаївській області  розпочалось будівництво                        
14 футбольних полів зі штучним покриттям за рахунок 

коштів державного бюджету та коштів місцевих бюджетів 
Миколаївської області.  

Сума надходження коштів з державного бюджету до 
Миколаївської області становить 10 млн. 493 тис. грн.  

 



за кошти Державного фонду регіонального розвитку 
розпочалось будівництво проекту «Будівництво 

спортивних майданчиків Миколаївської обласної школи 
вищої спортивної майстерності по вул. Спортивна, 17 в 

м. Миколаєві». Загальна вартість проекту становить  
21947,82 тис. грн, в тому числі кошти ДФРР – 

19783,7226 тис. грн., з місцевого бюджету (обласного 
бюджету Миколаївської області) – 2164,0974 тис. грн. 

http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=7331
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=7331
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=7331
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=7331


 Олімпійський день; 
 Олімпійський урок; 
 Олімпійський тиждень; 
 Олімпійське лелеченя; 
 “Старти надій”; 
 “Козацький гард”; 
 “Шкіряний м’яч”; 
 “Мама, тато, я – спортивна сім’я” 
        

Загалом протягом звітного періоду проведено більше 
2000 спортивних заходів в яких прийняли участь 

більше 1 млн. осіб 
 



Фізкультурно-реабілітаційна робота 
в Миколаївській області ведеться 
серед інвалідів 4 нозологій: 
з ураженням опорно-рухового 
апарату,  
з вадами розумового та фізичного 
розвитку,  
з вадами слуху  
з вадами зору.  

Серед спортсменів центру: 
5 Заслужених майстрів спорту 
України,  
29 майстрів спорту України 
міжнародного класу,  
16 майстрів спорту України,              
18 кандидатів у майстри спорту 
України.  
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