
                                                                                                    Додаток 2  

до програми розвитку фізичної культури                                                                                

і спорту в Тернопільській області на 2013-2017 роки 

 

Напрямки діяльності та заходи з реалізації програми 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(тис.грн) 

№ з/п Назва 

напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Терміни 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансу

вання 2013 2014 2015 2016 2017 

Очікуваний результат 

І. Фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча і спортивна робота в навчальних закладах. 

І.1.  Проводити у 

загальноосвітніх 

навчальних закладах 

уроки з фізичної 

культури. 

постійно Головне управління 

освіти і науки, з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, виконком 

Тернопільської міської 

ради. 

Місцеві 

бюджети 

      

- І.2.  Запровадити, до 

2017, року 

переоснащення 

загальноосвітніх 

закладів спортивним 

обладнанням та 

спорядженням. 

2014-

2017 

роки 

Головне управління 

освіти і науки, з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, виконком 

Тернопільської міської 

ради. 

Місцеві 

бюджети 

      

- І.3.  Запровадити 

навчання плаванню 

учнів 1-4 класів, або 

годину активного 

відпочинку після 

другого уроку з 

урахуванням умов та 

наявності ресурсної 

бази. 

2014-

2017 

роки 

Головне управління 

освіти і науки, з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, виконком 

Тернопільської міської 

ради. 

Місцеві 

бюджети 

      

І. Забезпечити 

рухову 

активність дітей 

та молоді в 

обсязі 8-12 годин 

на тиждень 

- І.4.  Залучити 18-20 

відсотків дітей та 

молоді до занять в 

2014-

2017 

роки 

Головне управління 

освіти і науки, з питань 

фізичної культури і 

Місцеві 

бюджети 

      



дитячо-юнацьких 

спортивних школах 

спорту 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, виконком 

Тернопільської міської 

ради. 

- І.5.  Забезпечити 

систему організації 

шкільної та 

позашкільної 

фізкультурно-

оздоровчої і 

спортивної роботи, 

орієнтованої на 

створення спортивних 

клубів. 

2014-

2017 

роки 

Головне управління 

освіти і науки, з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, виконком 

Тернопільської міської 

ради. 

Місцеві 

бюджети 

      

- І.6.  Забезпечити 

проведення в 

навчальних закладах 

багатоступеневих, 

комплексних 

спортивно-масових 

змагань. 

постійно Головне управління 

освіти і науки, з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, виконком 

Тернопільської міської 

ради. 

Місцеві 

бюджети 

      

ІІ. Спорт для всіх верств населення за місцем проживання  та у місцях масового відпочинку громадян.  

- ІІ.1.  Забезпечити 

функціонування 

діючих та утворити у 

кожному районному 

центрі та          м. 

Тернополі центри 

фізичного здоров’я 

населення «Спорт для 

всіх». 

2013-

2017 

роки 

Управління , з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації, 

обласний центр 

фізичного здоров’я 

населення «Спорт для 

всіх»,  районні державні 

адміністрації,  виконком 

Тернопільської міської 

ради. 

Місцеві 

бюджети 

      ІІ. Збільшити 

чисельність 

населення 

залученого до 

систематичних 

занять фізичною 

культурою і 

масовим 

спортом за 

місцем за місцем 

проживання, в 

місцях масового 

відпочинку, в 

санаторно-

курортних 

- ІІ.2.  Сприяти розвитку 

мережі сучасних 

центрів та клубів 

фізкультурно-

постійно Управління , з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації, 

Місцеві 

бюджети 

      



спортивної 

спрямованості різних 

організаційно-

правових форм, які 

надаватимуть доступні 

та якісні фізкультурно-

оздоровчі послуги за 

місцем проживання та 

у місцях масового 

відпочинку населення. 

обласний центр 

фізичного здоров’я 

населення «Спорт для 

всіх»,  районні державні 

адміністрації, виконком 

Тернопільської міської 

ради. 

- ІІ.3.  Продовжити 

роботу щодо 

фізкультурно-

оздоровчих, 

рекреаційних та 

реабілітаційних заходів 

у дитячих оздоровчих 

таборах. 

постійно Управління , з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації, 

обласний центр 

фізичного здоров’я 

населення «Спорт для 

всіх»,  районні державні 

адміністрації, виконком 

Тернопільської міської 

ради. 

Обласни

й та 

місцеві 

бюджети 

      

- ІІ.4.  Облаштувати 

місця масового 

відпочинку та дозвілля 

пунктами прокату 

спортивного 

обладнання. 

2013-

2017 

роки 

Районні державні 

адміністрації, виконком 

Тернопільської міської 

ради. 

Місцеві 

бюджети 

      

- ІІ.5.  Щорічно 

проводити масові 

спортивні заходи для 

різних верств 

населення. Забезпечити 

розвиток спорту 

ветеранів. 

постійно Управління  з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації, 

обласний центр 

фізичного здоров’я 

населення «Спорт для 

всіх»,  районні державні 

адміністрації, виконком 

Тернопільської міської 

ради. 

Обласни

й та 

місцеві 

бюджети 

      

закладах, 

закладах 

відпочинку та 

об’єктах 

туристичної 

інфраструктури, 

зокрема на 

туристичних 

базах в обсязі не 

менше 30 хвилин 

на день. 

- ІІ.6.  Забезпечити 

умови для навчання 

плаванню населення. 

постійно Районні державні 

адміністрації, виконком 

Тернопільської міської 

Місцеві 

бюджети 

      



ради. 

- ІІ.7.  При проектуванні 

та будівництві 

житлових масивів, 

споруд, виробничих 

підприємств 

враховувати потреби 

населення у 

спортивно-оздоровчих 

закладах згідно з 

існуючими нормами. 

постійно Районні державні 

адміністрації, виконком 

Тернопільської міської 

ради. 

       

- ІІ.8.  Закріпити на 

договірній основі за 

спортивними 

майданчиками, 

футбольними полями 

та іншими 

приміщеннями для 

занять фізичною 

культурою шефство 

підприємств, 

організацій, 

колективних 

господарств з метою 

утримання їх у 

належному стані. 

2013-

2017 

роки 

Районні державні 

адміністрації, виконком 

Тернопільської міської 

ради. 

       

- ІІ.9.  Вирішувати 

питання про 

переобладнання 

нерентабельних 

приміщень 

підприємств, 

організацій, установ 

придатних для 

створення на їх базі 

фізкультурно-

оздоровчих кімнат, 

клубів, центрів які 

увійдуть до сфери 

управління центрів 

«Спорт для всіх». 

2013-

2017 

роки 

Районні державні 

адміністрації, виконком 

Тернопільської міської 

ради, обласний та 

районні центри фізичного 

здоров’я населення 

«Спорт для всіх». 

Місцеві 

бюджети 

      



ІІІ. Фізкультурно-оздоровча діяльність у виробничій сфері. 

- ІІІ.1.  Організовувати 

регулярне проведення 

масових спортивних 

свят, галузевих 

спартакіад,  днів 

активного відпочинку 

серед працівників 

підприємств, 

організацій. При 

проведенні 

професійних свят 

залучати до 

спортивних заходів 

працівників та членів 

їх сімей. 

постійно Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації, 

обласні фізкультурно-

спортивні товариства. 

       

- ІІІ.2.  Передбачати 

включення в 

колективні договори 

підприємств, 

організацій, незалежно 

від форм власності 

питань створення та 

використання 

матеріальної бази для 

занять фізичною 

культурою і спортом, 

активного відпочинку, 

туризму, заходів 

профілактики 

професійних 

захворювань. 

постійно Адміністрації 

підприємств, районні 

державні адміністрації, 

виконком Тернопільської 

міської ради, головне 

управління праці та 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації. 

       

ІІІ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечити 

доступ 

працівників 

виробничої 

сфери та установ 

до фізкультурно-

оздоровчих 

занять за місцем 

роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ІІІ.3.  Сприяти 

введенню до штатного 

розпису суб’єктів 

господарювання усіх 

форм власності посади 

інструктора з фізичної 

культури. 

постійно Адміністрації 

підприємств, районні 

державні адміністрації, 

виконком Тернопільської 

міської ради, головне 

управління праці та 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації. 

       



- ІІІ.4.  Надавати 

підтримку діяльності 

обласних 

фізкультурно-

спортивних товариств. 

постійно Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації. 

       

ІV. Фізична підготовка військовослужбовців, особового складу правоохоронних органів розміщених на території області та  допризовної молоді.  

- ІV.1.  Забезпечувати 

рухову активність 

особового складу не 

менше 8-12 годин на 

тиждень, із них не 

менше 4-х годин 

обов’язкових занять з 

фізичної підготовки у 

службовий час для всіх 

категорій 

військовослужбовців 

та працівників 

військових формувань, 

правоохоронних 

органів та служб. 

постійно Управління МВС 

України в Тернопільській 

області, управління 

служби безпеки України 

в Тернопільській області, 

командування військових 

частин разом з обласним 

фізкультурно-

спортивним товариством 

«Динамо». 

       

- ІV.2.  Проводити, 

щорічно, комплексні 

заходи працівників 

правоохоронних 

органів зі спортивно-

прикладних видів 

спорту. 

постійно Управління МВС 

України в Тернопільській 

області, управління 

служби безпеки України 

в Тернопільській області, 

командування військових 

частин разом з обласним 

фізкультурно-

спортивним товариством 

«Динамо». 

       

ІV. Створити умови 

для організації 

фізичної 

підготовки та 

спортивної 

діяльності 

військовослужбо

вців і 

працівників 

Збройних Сил 

України та 

інших 

військових 

формувань, 

правоохоронних 

органів, 

рятувальних та 

інших 

спеціальних 

служб. 

- ІV.3.  Забезпечити 

виправно-трудові 

установи області 

фізкультурно-

спортивним 

обладнанням та 

інвентарем, а також 

проведення в таких 

установах 

фізкультурно-

2013-

2017 

роки 

Управління МВС 

України в Тернопільській 

області, управління з 

питань фізичної культури 

і спорту 

облдержадміністрації, 

обласний центр 

фізичного здоров’я 

населення «Спорт для 

всіх». 

       



спортивних заходів. 

- ІV.4.   Проводити, 

щорічно, спартакіаду 

серед допризовної 

молоді 

постійно Управління освіти і 

науки, з питань фізичної 

культури і спорту 

облдержадміністрації, 

обласний центр 

фізичного здоров’я 

населення «Спорт для 

всіх». 

       

V. Фізкультурно-оздоровча та спортивна робота серед сільського населення. 

- V.1.  Під час 

формування 

відповідних бюджетів 

передбачати щорічне 

виділення коштів 

фізкультурно-

спортивному 

товариству «Колос» 

для розвитку фізичної 

культури та спорту в 

сільській місцевості. 

постійно Головне фінансове 

управління, з питань 

фізичної культури і 

спорту , 

агропромислового 

розвитку 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації. 

       

- V.2.  Сприяти 

створенню спортивних 

клубів та забезпечити 

проведення в 

навчальних закладах І-

ІV рівнів акредитації 

комплексних 

спортивно-масових 

заходів. 

постійно Головне управління 

освіти і науки, з питань 

фізичної культури і 

спорту, головне 

управління 

агропромислового 

розвитку 

облдержадміністрації 

разом з обласним 

фізкультурно-

спортивним товариством 

«Колос». 

       

V. Забезпечити 

доступ 

сільського 

населення  до 

фізкультурно-

оздоровчих 

занять та 

створення 

належної 

спортивної 

інфраструктури 

в сільській 

місцевості.  

 

 

- V.3.  Сприяти 

розширенню мережі 

дитячо-юнацьких 

спортивних клубів в 

сільській місцевості. 

постійно Управління  з питань 

фізичної культури і 

спорту, головне 

управління 

агропромислового 

розвитку 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

       



самоврядування разом з 

обласним фізкультурно-

спортивним товариством 

«Колос». 

- V.4.  Забезпечити 

збереження діючої 

мережі дитячо-

юнацьких спортивних 

шкіл фізкультурно-

спортивного 

товариства «Колос». 

постійно Управління  з питань 

фізичної культури і 

спорту, головне 

управління 

агропромислового 

розвитку 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування разом з 

обласним фізкультурно-

спортивним товариством 

«Колос». 

       

- V.5.  Проводити 

пошукові змагання 

«Хто ти майбутній 

олімпієць?», футбольні 

фестивалі «Даруймо 

радість дітям». 

постійно Управління  з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування разом з 

обласним фізкультурно-

спортивним товариством 

«Колос». 

       

- V.6.  Забезпечити 

проведення обласних 

сільських спортивних 

ігор та обласного 

огляду-конкурсу 

«Краще спортивне 

село». 

постійно Управління  з питань 

фізичної культури і 

спорту, головне 

управління 

агропромислового 

розвитку 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування разом з 

обласним фізкультурно-

спортивним товариством 

«Колос». 

       

- V.7.  Забезпечувати 

підготовку спортсменів 

фізкультурно-

спортивного 

постійно Управління  з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації  

       



товариства «Колос» 

для участі в 

національних та 

міжнародних 

змаганнях, чемпіонатах 

світу та Європи. 

разом з обласним 

фізкультурно-

спортивним товариством 

«Колос». 

- V.8.  Сприяти 

проведенню науково-

практичних 

конференцій, семінарів 

з проблем розвитку 

фізичної культури і 

спорту в сільській 

місцевості. 

постійно Управління  з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації  

разом з обласним 

фізкультурно-

спортивним товариством 

«Колос». 

       

- V.9.  Забезпечити 

видавництво 

інформаційно-

довідкової продукції 

щодо передового 

досвіду фізкультурно-

оздоровчої роботи 

серед сільського 

населення. Виготовити 

буклети, вимпели , 

спортивні календарі, 

грамоти та дипломи з 

атрибутикою 

фізкультурно-

спортивного 

товариства «Колос». 

2013-

2017 

роки 

Управління  з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації  

разом з обласним 

фізкультурно-

спортивним товариством 

«Колос». 

       

- V.10.  Забезпечити 

збереження та 

ефективне 

використання 

фізкультурно-

спортивних споруд , 

навчально-спортивних 

баз фізкультурно-

спортивного 

товариства «Колос». 

Не допусти їх 

постійно Управління  з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування разом з 

обласним фізкультурно-

спортивним товариством 

«Колос». 

       



перепрофілювання та 

використання не за 

призначенням. 

VІ. Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність серед інвалідів. 

- VІ.1.  Забезпечити 

організацію та 

проведення занять з 

фізичної культури, 

оздоровчих та 

спортивних тренувань 

інвалідів. 

постійно Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації, 

обласний центр спорту 

інвалідів «Інваспорт». 

       

- VІ.2.  Сприяти 

вирішенню питань про 

безкоштовне надання 

спортивних споруд 

незалежно від форм 

власності для 

фізкультурно-

спортивних і 

реабілітаційно-

оздоровчих занять 

інвалідів. Обладнати 

зазначені споруди 

спеціальними 

пристосуваннями для 

проведення 

фізкультурно-

оздоровчої та 

спортивно-

реабілітаційної роботи 

з інвалідами.   

постійно Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації, 

обласний центр спорту 

інвалідів «Інваспорт», 

районні державні 

адміністрації, виконком 

Тернопільської міської 

ради. 

       

VІ. Забезпечити 

фізкультурно-

оздоровчу та 

фізкультурно-

спортивну 

реабілітацію 

інвалідів. 

- VІ.3.  Запровадити 

напрямки 

фізкультурно-

оздоровчої та 

спортивно-

реабілітаційної роботи 

в районних центрах 

фізичного здоров’я 

населення «Спорт для 

всіх» та інших 

постійно Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації, 

обласні центри  спорту 

інвалідів «Інваспорт» та  

фізичного здоров’я 

населення «Спорт для 

всіх». 

       



фізкультурно-

спортивних клубах. 

- VІ.4.  Впровадити 

систему підвищення 

кваліфікації для різних 

категорій працівників, 

які забезпечують 

фізкультурно-

оздоровчу роботу 

серед інвалідів. 

постійно Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації, 

обласний центр спорту 

інвалідів «Інваспорт». 

       

- VІ.5.  Скласти 

календар спортивно-

оздоровчих заходів,в 

яких спортсмени-

інваліди області 

можуть демонструвати 

високі спортивні 

результати. 

Забезпечити регулярні 

проведення 

чемпіонатів області, 

фестивалів, конкурсів, 

враховуючи потреби 

інвалідів усіх 

нозологій.  

постійно Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації, 

обласний центр спорту 

інвалідів «Інваспорт». 

       

- VІ.6.  Забезпечити 

підготовку 

спортсменів-інвалідів 

області для участі в 

національних та 

міжнародних 

змаганнях, чемпіонатах 

світу та Європи, 

Паралімпійських, 

Дефлімпійських іграх 

та Всесвітніх іграх 

глухих. 

постійно Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації, 

обласний центр спорту 

інвалідів «Інваспорт». 

       

- VІ.7.  Впровадити в 

засобах масової 

інформації рубрики які 

висвітлюють проблеми 

2013-

2017 

роки 

Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації, 

       



розвитку інвалідного 

спорту області. 

обласний центр спорту 

інвалідів «Інваспорт». 

- VІ.8. Забезпечити 

функціонування 

дитячо-юнацької 

спортивної школи 

інвалідного спорту. 

Здійснювати 

соціальний захист 

спортсменів-інвалідів, 

які досягли високих 

спортивних 

результатів. 

постійно Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації, 

обласний центр спорту 

інвалідів «Інваспорт». 

       

VІІ. Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту. 

- VІІ.1.  Зберегти 

оптимальну мережу 

дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл 

незалежно від 

підпорядкування, типу 

та форм власності. 

постійно Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, виконком 

Тернопільської міської 

ради, обласні 

фізкультурно-спортивні 

товариства. 

       

- VІІ.2.  Здійснити 

заходи щодо 

збільшення на 6 

відсотків кількості 

дітей, залучених до 

занять в дитячо-

юнацьких спортивних 

школах. 

2014-

2017 

роки 

Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, виконком 

Тернопільської міської 

ради, обласні 

фізкультурно-спортивні 

товариства. 

       

VІІ. Створити умови 

для занять дітей  

та підлітків 

певним видом 

спорту, 

виявлення 

обдарованої 

молоді для 

залучення до 

системи 

резервного 

спорту. 

- VІІ.3.  Збільшити 

витрати на проведення 

навчально-

тренувального процесу 

в дитячо-юнацьких 

спортивних школах до 

рівня не менше 20 

2014-

2017 

роки 

Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, виконком 

Тернопільської міської 

       



відсотків від 

загального обсягу 

фінансування школи. 

ради, обласні 

фізкультурно-спортивні 

товариства. 

- VІІ.4.  Здійснювати 

модернізацію 

матеріально-технічної 

бази закладів дитячо-

юнацького та 

резервного спорту, 

облаштовуючи їх 

необхідним 

обладнанням та 

інвентарем, у тому 

числі з урахуванням 

потреб дітей з 

обмеженими 

можливостями. 

постійно Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, виконком 

Тернопільської міської 

ради, обласні 

фізкультурно-спортивні 

товариства. 

       

- VІІ.5.  Організовувати 

на базі оздоровчих 

дитячих таборів 

спеціалізовані зміни 

для учнів дитячо-

юнацьких спортивних 

шкіл. 

постійно Управління у справах 

сім’ї та молоді,             з 

питань фізичної культури 

і спорту 

облдержадміністрації. 

       

- VІІ.6.  Сприяти 

створенню та 

організації 

спеціалізованих класів 

спортивного профілю в 

загальноосвітніх 

школах та спортивного 

інтернату, 

забезпечувати учнів 

таких класів 

харчуванням та 

спортивною формою.  

2013-

2017 

роки 

Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, виконком 

Тернопільської міської 

ради, обласні 

фізкультурно-спортивні 

товариства. 

       

- VІІ.7.  Створити 

штатну спортивну 

команду області 

резервного спорту. 

2015-

2017 

роки 

Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації 

       

- VІІ.8.  Проводити постійно Управління з питань        



атестацію тренерів 

дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл та 

забезпечити 

підвищення 

кваліфікації тренерів в 

акредитованих вищих 

навчальних закладах 

України. 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації 

- VІІ.9.  Запровадити  

комплексні пошукові 

змагання та тести з 

виявлення найбільш 

обдарованих дітей та 

підлітків для залучення 

до системи резервного 

спорту. 

2014-

2017 

роки 

Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації 

       

- VІІ.10.  Проводити 

чемпіонати, Кубки 

області та інші 

змагання серед  дітей 

різних вікових груп. 

Передбачати в 

місцевих бюджетах 

кошти для участі 

збірних команд районів 

та м. Тернополя в 

зазначених змаганнях у 

повному обсязі. 

постійно Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, виконком 

Тернопільської міської 

ради, обласні 

фізкультурно-спортивні 

товариства. 

       

- VІІ.11.  Відкрити в 

Підгаєцькому районі  

комунальну установу 

«Дитячо-юнацька  

спортивна школа». 

2015 рік Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації, 

Підгаєцька районна рада, 

Підгаєцька районна 

державна адміністрація. 

       

VІІІ. Розвиток спорту вищих досягнень. 

VІІІ. Забезпечити 

розвиток видів 

спорту в області, 

переведення 

VІІІ.1.  Відкрити 

обласний центр 

олімпійської 

підготовки. 

2013-

2014 

роки 

Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації. 

       



VІІІ.2.  Розробити 

цільові комплексні 

програми з розвитку 

пріоритетних видів 

спорту, які 

культивуються в 

спортивних 

організаціях 

Тернопільщини. 

2013-

2015 

роки 

Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації. 

       

VІІІ.3.  Забезпечити 

співпрацю з обласними 

федераціями з видів 

спорту, надавши їм 

відповідні 

повноваження з 

розвитку видів спорту 

та фінансову 

підтримку. 

постійно Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації. 

       

VІІІ.4.  Забезпечити 

розвиток олімпійського 

руху на 

Тернопільщині. 

постійно Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації, 

обласне відділення 

Національного 

Олімпійського комітету 

України. 

       

VІІІ.5.  Встановити 

стипендії та премії 

провідним 

спортсменам та 

тренерам області. 

 з 2013 

року. 

Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації. 

       

VІІІ.6.  Створювати 

належні житлово-

побутові умови 

кращим спортсменам 

та тренерам області 

передбачивши 

виділення бюджетних 

коштів на придбання 

квартир. 

2013–

2017 

роки 

Головне фінансове 

управління, управління з 

питань фізичної культури 

і спорту 

облдержадміністрації. 

       

обдарованої 

молоді із 

резервного 

спорту в систему 

спорту вищих 

досягнень для 

досягнення 

високих 

спортивних 

результатів та 

підвищення 

конкурентно-

спроможності 

спортсменів 

області в 

національних та 

міжнародних 

змаганнях. 

VІІІ.7.   Забезпечити 2013– Управління з питань        



створення належних 

умов для підготовки 

спортсменів -  членів, 

кандидатів та резерву 

збірних команд 

України та їх тренерів 

до Олімпійських ігор , 

чемпіонатів світу  та 

Європи, інших 

офіційних 

міжнародних та 

національних змагань. 

Уразі необхідності, 

використовувати для 

такої підготовки, 

найкращі бази в межах 

України та закордоном. 

2017 

роки 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації. 

VІІІ.8.  Створити 

умови для навчання у 

вищих , середніх 

спеціальних та 

загальноосвітніх 

навчальних  закладах 

за індивідуальними 

планами  студентам та 

учням – членам 

збірних команд 

України. 

2013–

2017 

роки 

Головне управління 

освіти і науки, з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації, 

адміністрацій навчальних 

закладів. 

       

VІІІ.9.  Розробити 

єдиний обласний 

календар спортивно-

масових заходів з 

урахуванням 

національних та 

міжнародних змагань, 

запровадити 

проведення 

традиційних 

міжнародних та 

національних турнірів, 

які б популяризували 

2013–

2017 

роки 

Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації. 

       



та стимулювали 

розвиток пріоритетних 

видів спорту. 

VІІІ.10.  Запровадити 

систему заходів з 

відзначення найкращих 

спортсменів, тренерів 

та спортивних 

організацій за 

підсумками 

спортивного року. 

2013–

2017 

роки 

Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації. 

       

ІХ. Забезпечення розвитку фізичної культури і спорту області. 

ІХ. Кадрове забезпечення. 

ІХ.1.  Забезпечити 

реалізацію на території 

області вимог Закону 

України «Про фізичну 

культуру і спорт» про 

виключне право вести 

педагогічну навчально-

тренувальну роботу, в 

сфері фізичної 

культури і спорту 

громадянами зі 

спеціальною освітою, 

або підготовкою та за 

наявності диплома, 

посвідчення (атестату), 

що видані 

акредитованими 

навчальними 

закладами. 

постійно Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, виконком 

Тернопільської міської 

ради. 

       

ІХ.2.  Забезпечувати  

підвищення 

кваліфікації тренерів в 

акредитованих вищих 

навчальних закладах 

України з 

періодичністю один 

раз на 5 років. 

постійно Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації, 

адміністрації дитячо-

юнацьких спортивних 

шкіл усіх форм власності. 

       

ІХ. Кадрове 

забезпечення 

передбачає 

збереження і 

розумне 

оновлення 

кадрового 

потенціалу 

фізкультурно-

спортивної 

галузі, створення 

принципово 

нової системи 

підготовки та 

перепідготовки 

фізкультурних 

кадрів, що 

відповідають 

сучасним 

вимогам. 

ІХ.3.  Запровадити 2013- Управління з питань        



систему підвищення 

кваліфікації провідних 

тренерів області 

шляхом стажування в 

збірних командах 

України з видів спорту. 

2013 

роки 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації. 

ІХ.4.  Проводити 

семінари з підвищення 

кваліфікації керівників 

структурних 

підрозділів з питань 

фізичної культури і 

спорту районних 

державних 

адміністрацій та 

Тернопільської міської 

ради. 

постійно Центр з підвищення 

кваліфікації державних 

службовців, управління з 

питань фізичної культури 

і спорту 

облдержадміністрації. 

       

ІХ.5.  Проводити 

семінари з підвищення 

кваліфікації керівників 

серед керівників 

дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл та 

фізкультурно-

оздоровчих клубів усіх 

форм власності. 

постійно Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації. 

       

ІХ.6.  Запровадити 

систему підготовки 

спортивних суддів та 

спортивних 

інструкторів, які 

працюють в системі 

фізичної культури і 

спорту на громадських 

засадах. 

2013-

2013 

роки 

Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації. 

       

ІХ.7.  Запровадити 

волонтерський  рух в 

галузі фізичної 

культури і спорту. 

2013-

2013 

роки 

Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації. 

       

ІХ.8.  Проводити 

семінари з підвищення 

постійно Головне управління 

охорони здоров’я 

       



кваліфікації серед 

лікарів районних 

лікарень, які 

обслуговують 

спортивні команди та 

спортивно-масові 

заходи. 

облдержадміністрації. 

Х. Матеріально-технічне забезпечення. 

Х.1.  Провести 

інвентаризацію 

наявних спортивних 

споруд області та 

розробити програму 

реконструкції та 

забезпеченості  їх 

спорядженням та 

устаткуванням. 

2014 рік Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації. 

       

Х.2.  Організувати 

суворий контроль за 

ефективністю 

використання в області 

спортивних споруд 

незалежно від форм 

власності, не 

допускати 

перепрофілювання та 

ліквідації 

фізкультурно-

спортивних об’єктів  

без створення 

рівноцінних їм. 

постійно Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації. 

       

Х.3.  Забезпечити 

реконструкцію: 

         

Санної траси 

Кременецької ДЮСШ 

«Колос» з санного 

спорту. 

         

Х. Матеріально-

технічне 

забезпечення 

передбачає 

збереження та 

реконструкцію 

наявної 

матеріально-

технічної бази; 

приведення 

головних 

спортивних 

об’єктів області 

до вимог 

підготовки 

національних 

збірних команд; 

забезпечення 

регіонів, 

особливо в 

сільській 

місцевості, 

основними 

фізкультурно-

оздоровчими 

спорудами та 

приміщеннями 

фізкультурно-

оздоровчого 

призначення; 

забезпечення 

повноцінного 

функціонування 

Комплексу трамплінів 

Кременецької ДЮСШ 

зі стрибків з трампліну 

та лижного двоборства. 

         



Біатлонної бази 

СДЮСШОР з біатлону 

с.Підгороднє 

Тернопільського 

району. 

         

Веслувальної бази 

ДЮСШ « Буревісник»                     

м. Тернополя. 

         

Легкоатлетичного ядра 

центрального стадіону 

в м. Тернополі 

         

Стадіону в м. Скалат 

Підволочиського 

району. 

         

Стадіону в м. 

Микулинці 

Теребовлянського 

району. 

         

Стадіону в м. Коропець 

Монастириського 

району. 

         

Стадіону в с. 

Вишнівець Збаразького 

району. 

         

Стадіону в с. Великі 

Дедеркали Шумського 

району. 

         

Стадіону в м. Скала-

Подільська 

Борщівського району. 

         

Стадіону в м. 

Гримайлів 

Гусятинського району. 

         

Стадіон в м.Підгайці.          

Стадіону в с. Велика 

Березовиця 

Тернопільського 

району. 

         

наявних 

спортивних 

об’єктів в 

умовах 

економічної 

нестабільності; 

будівництво 

нових 

спортивних 

споруд, які 

відповідають 

сучасним 

вимогам 

проведення 

масових 

культурно-

видовищних та 

спортивних 

заходів. 

Х.4.  Побудувати 

спортивні майданчики 

зі штучним покриттям 

         



та тренажерним 

обладнанням в : 

                      

Кременецького району. 

         

                    Козівського 

району. 

         

                  

Чортківського району. 

         

                   

Монастириського 

району. 

         

                    __м. 

Тернопіль  

         

___   м. Тернопіль          

Х.5.  Побудувати 

спортивний комплекс 

на базі 

Тернопільського 

Національного 

економічного 

університету. 

         

Х.6.  Побудувати в м. 

Тернополі спортивний 

комплекс зі штучною 

ковзанкою. 

         

Х.7.  Облаштувати 

місця для навчання 

плаванню населення у 

літній період.  

         

Х.8.  Рекомендувати 

керівникам 

підприємств, 

організацій, установ 

незалежно від форм 

власності створювати 

тренажерні зали, 

відновлювальні центри 

для працівників та 

членів їх сімей 

дотримуючись 

санітарно-гігієнічним 

 Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації. 

       



вимогам. 

Х.9.  Придбати:            

Автомобіль для 

обслуговування 

відділення велоспорту 

обласної дитячо-

юнацької спортивної 

школи. 

         

Мікроавтобус для 

обласної школи вищої 

спортивної 

майстерності. 

         

Мікроавтобус для 

Тернопільської 

ДЮСШ «Буревісник» 

         

Мікроавтобус для 

Кременецької ДЮСШ 

«Колос» з санного 

спорту. 

         

Спортивне 

спорядження для 

відділення гімнастики 

Тернопільської 

ДЮСШ -2. 

         

Спортивне 

спорядження для 

відділення веслування  

та велоспорту 

Тернопільської 

ДЮСШ «Буревісник». 

         

Спортивне 

спорядження для 

Кременецької 

СДЮСШОР зі 

стрибків на лижах з 

трампліну та лижного 

двоборства. 

         

Спортивне 

спорядження для 

Кременецької ДЮСШ 

«Колос» з санного 

         



спорту. 

Спортивне 

спорядження для 

Тернопільської 

обласної СДЮСШОР з 

біатлону. 

         

ХІ. Фінансове забезпечення. 

ХІ. Фінансове 

забезпечення 

передбачає 

впровадження 

механізмів 

стабільного 

фінансування 

фізкультурно-

спортивної 

галузі з 

обласного, 

місцевого та 

інших бюджетів. 

ХІ.1.  Фінансування 

Програми здійснювати 

за рахунок коштів 

обласного та місцевих 

бюджетів, а також за 

рахунок інших джерел, 

не заборонених 

законодавством 

України. 

постійно Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації. 

       

ХІІ. Медико-біологічне забезпечення. 

ХІІ. Медико-

біологічне 

забезпечення 

передбачає 

створення умов 

для підвищення 

оздоровчого 

ефекту занять 

фізичною 

культурою та 

спортом всіх 

груп і категорій 

населення. 

ХІІ.1.  Забезпечити 

розвиток обласного 

лікарського-

фізкультурного 

диспансеру, його 

матеріально-технічної 

бази та кадрового 

складу. 

постійно Головне управління 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації. 

       

  ХІІ.2.  Організувати 

дієвий медичний 

нагляд за дотриманням 

санітарно-гігієнічних 

нормативів в проесі 

занять фізичною 

культурою та спортом 

постійно Головне управління 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації. 

       



всіх груп населення 

регіону. 

  ХІІ.3.  Проаналізувати 

стан забезпечення 

фізкультурно-

спортивної галузі 

медичними 

працівниками та 

рекомендувати 

включення їх до 

штатних розписів 

поліклінік, 

фізкультурно-

оздоровчих закладів, 

спортивних 

комплексів, клубів та 

інших організацій 

фізкультурно-

спортивної 

спрямованості, що 

дають відповідні 

послуги населенню. 

2014-

2017 

роки 

Головне управління 

охорони здоров’я, 

управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації. 

       

  ХІІ.4.  Впровадити 

дієву систему медико-

біологічного 

забезпечення 

провідних 

спортсменів,спортсмен

ів-інвалідів 

області,кандидатів у 

члени збірних  команд 

України. 

2014-

2017 

роки 

Головне управління 

охорони здоров’я, 

управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації. 

       

  ХІІ.5.  Забезпечити 

регулярні медичні 

огляди учнів 

загальноосвітніх шкіл, 

училищ, вищих 

навчальних закладів і 

використовувати 

результати оглядів при 

плануванні і 

постійно Головні управління 

охорони здоров’я, освіти 

і науки, управління з 

питань фізичної культури 

і спорту 

облдержадміністрації. 

       



організації  занять 

фізичною культурою. 

ХІІІ. Науково-методичне та інформаційне забезпечення. 

ХІІІ.1.  Розробити 

концепцію розвитку 

фізичної культури і 

спорту в регіоні на 

наступні періоди та 

тематику пріоритетних 

наукових досліджень у 

фізкультурно-

спортивній діяльності. 

2017 рік Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації. 

       

ХІІІ.2.  Регулярно 

проводити на базі 

вищих навчальних 

закладів  міжнародні, 

всеукраїнські та 

обласні науково-

практичні конференції, 

семінари з проблем 

розвитку фізичної 

культури та спорту. 

постійно Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації. 

       

ХІІІ.3.  Розробити та 

впровадити методичні 

рекомендації основ 

здорового способу 

життя і рухової 

активності та систему 

оцінки стану здоров’я 

дітей та учнівської 

молоді. 

2013-

2017 

роки 

Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації, 

обласний центр 

фізичного здоров’я 

населення «Спорт для 

всіх». 

       

ХІІІ. Науково-

методичне та 

інформаційне 

забезпечення 

передбачає 

впровадження 

передових 

технологій 

покращення 

здоров’я та 

фізичного 

розвитку 

населення, дієвої 

системи 

фізкультурної 

просвіти області, 

яке  сприяло б 

формуванню 

світогляду, 

відповідних 

мотиваційних та 

поведінкових 

характеристик, 

активної та 

соціальної 

орієнтації на 

ведення 

здорового 

способу життя, 

престижу 

здоров’я, як 

найвищої 

гуманістичної 

цінності та 

пріоритетного 

напрямку 

державної 

політики. 

ХІІІ.4.  Забезпечити 

розробку та реалізацію 

цільових програм 

підготовки провідних 

спортсменів області до 

Олімпійських та 

Паралімпійських ігор, 

чемпіонатів світу та 

Європи, інших 

офіційних 

2013-

2017 

роки 

Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації. 

       



міжнародних на 

національних змагань. 

ХІІІ.5.  Запровадити  

систему соціологічних 

досліджень серед 

різних верств 

населення, особливо 

молоді, з метою 

виявлення їх ставлення 

до занять фізичною 

культурою і спортом. 

2013-

2017 

роки 

Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації, 

обласний центр 

фізичного здоров’я 

населення «Спорт для 

всіх». 

       

ХІІІ.5.  Відкрити 

інформаційний центр 

та веб-сайт  управління 

з питань фізичної 

культури і спорту. 

2013 рік Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації, 

обласний центр 

фізичного здоров’я 

населення «Спорт для 

всіх». 

       

ХІІІ.6.  Запровадити 

науково-популярні та 

освітні радіо та 

телепрограми з питань 

фізичного виховання 

для різних груп 

населення. 

2013-

2017 

роки 

Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації, 

обласна державна 

телерадіокомпанія, 

обласний центр 

фізичного здоров’я 

населення «Спорт для 

всіх». 

       

ХІІІ.7.  Забезпечити 

оновлення в 

навчальних закладах, 

фізкультурно-

оздоровчих клубах, 

ВУЗах, ДЮСШ 

настінної агітації з 

фізичної культури і 

спорту з урахуванням 

національних 

спортивних досягнень 

та традицій. 

2013-

2017 

роки 

Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації, 

адміністрації навчальних 

закладів. 

       



ХІІІ.8.  Створити серію 

методичних матеріалів, 

плакатів, відеофільмів 

для забезпечення 

самостійних 

фізкультурно-

оздоровчих занять і 

спортивних тренувань. 

2013-

2017 

роки 

Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації, 

обласний центр 

фізичного здоров’я 

населення «Спорт для 

всіх». 

       

ХІV. Організаційне та нормативно-правове забезпечення. 

ХІV.1.  Забезпечити 

укладання угод між 

структурними 

підрозділами з питань 

фізичної культури і 

спорту обласної, 

районних 

адміністрацій, 

виконкому 

Тернопільської міської 

ради та громадськими 

організаціями 

фізкультурно-

оздоровчої та 

спортивної 

спрямованості про їх 

участь у реалізації 

державної політики  з 

фізичної культури і 

спорту. 

2013-

2017 

роки 

Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації. 

       ХІV. Організаційне та 

нормативно-

правове 

забезпечення 

передбачає 

координацію дій 

усіх структур, 

що проводять 

фізкультурно-

оздоровчу та 

спортивну 

діяльність з 

урахуванням їх 

профілю та 

міжвідомчого 

характеру, а 

також 

формування 

нормативно-

методичної і 

правової бази, 

яка забезпечує 

створення нових 

та ефективне 

функціонування 

існуючих 

організаційних 

структур у сфері 

фізичного 

виховання, 

фізичної 

культури і 

ХІV.2.  Постійно 

вдосконалювати та 

забезпечувати 

проведення оглядів-

конкурсу на кращу 

організацію 

фізкультурно-

оздоровчої та 

спортивної роботи 

серед районних та 

Тернопільської міської 

фізкультурно-

2013-

2017 

роки 

Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації. 

       



спортивних 

організацій, 

спортивних шкіл, 

клубів, команд. 

ХІV.3.  Створити базу 

нормативно-правових 

актів, що регулюють 

організацію діяльності 

у сфері фізичної 

культури і спорту та 

функціонування 

закладів галузі. 

2013-

2017 

роки 

Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації. 

       

спорту. 

ХІV. Регулярно 

проводити практичні 

семінари з 

адміністративним 

персоналом 

фізкультурно-

спортивних організацій 

на тематику 

нормативно-правового 

регулювання в галузі 

фізичної культури і 

спорту. 

2013-

2017 

роки 

Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації. 

       

ХV. Міжнародні зв’язки. 

ХV. Міжнародні 

зв’язки 

передбачають 

інтеграцію 

фізкультурно-

спортивного 

руху в 

міжнародне 

співробітництво, 

широке 

використання 

передового 

зарубіжного 

досвіду розвитку 

фізичної 

культури і 

ХV.1.  Практикувати 

обмін спортивними 

делегаціями, 

командами, фахівцями 

наукових установ та 

інших організацій, що 

займаються 

фізкультурно-

спортивною 

діяльністю. 

2013-

2017 

роки 

Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністрації. 

       



спорту. 

ХVІ. Забезпечення організації  і проведення спортивних заходів, 

ХVІ.1.  Забезпечення розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту. 

ХVІ.1. 1. Проводити 

начально-тренувальні 

збори та змагання з 

олімпійських видів 

спорту. 

постійно        

ХVІ.1.2.  Проводити 

навчально-тренувальні 

збори та змагання з  

неолімпійських видів 

спорту. 

постійно 

Управління з питань 

фізичної культури і 

спорту 

облдержадміністраії. 

       

ХVІ.2. Забезпечення діяльності закладів фізичної культури і спорту.    

ХVІ.2.1.  Забезпечити 

підготовку спортсменів 

вищих категорій 

школою вищої 

спортивної 

майстерності та 

центром олімпійської 

підготовки. 

постійно        

ХVІ.2.2.  Забезпечити 

утримання та 

навчально-тренувальну 

роботу комунальних 

дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл 

постійно        

ХVІ.2.3.  Надавати 

фінансову підтримку 

дитячо-юнацьким 

спортивним школам 

фізкультурно-

спортивних товариств. 

постійно        

ХVІ.2.4.  Надавати 

фінансову підтримку 

комунальним 

спортивним спорудам. 

постійно        

ХVІ. Забезпечення 

організації та 

проведення 

спортивних 

заходів 

передбачає 

системний підхід 

до планування  

та застосування 

бюджетних 

програм, аналіз 

результатів та 

ефективності 

використання 

коштів. 

ХVІ.2.5.  Надавати 

фінансову підтримку  

спортивним спорудам, 

постійно 

Головне фінансове 

управління, управління з 

питань фізичної культури 

і спорту 

облдержадміністраії 

       



які належать 

громадським 

організаціям 

фізкультурно-

спортивної 

спрямованості. 

ХVІ.3. Забезпечення фінансової підтримки фізкультурно-спортивного руху. 

ХVІ.3.1.  Надавати 

фінансову підтримку 

обласним  

фізкультурно-

спортивним  

товариствам  для 

проведення навчально-

тренувальної роботи. 

постійно        

ХVІ.3.2.  Надавати 

фінансову підтримку 

обласним  

фізкультурно-

спортивним  

товариствам  для 

здійснення 

фізкультурно-масових 

заходів серед 

населення області. 

постійно        

ХVІ.3.3.  Надавати 

фінансову підтримку 

на утримання 

обласного 

фізкультурно-

спортивного 

товариства «Колос». 

постійно 

Головне фінансове 

управління, управління з 

питань фізичної культури 

і спорту 

облдержадміністраії 

       

ХVІ.4.  Забезпечення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів. 

ХVІ.4.1.  Надавати 

фінансову підтримку 

на утримання 

обласного центру 

спорту інвалідів 

«Інваспорт». 

постійно        

ХVІ.4.2. Проводити 

навчально-тренувальні 

 

Головне фінансове 

управління, управління з 

питань фізичної культури 

і спорту 

облдержадміністраії 

       



збори і змагання та 

заходи з інвалідного 

спорту. 

Всього:       

Обласни

й 

бюджет: 

      

Кошти 

інших 

джерел: 

      

 

 


