Проект

СХВАЛЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації

ПРОГРАМА
розвитку водних видів спорту у Тернопільській області на 2015-2018 роки
1. Паспорт програми
1.

Ініціатор розроблення програми

Департамент сім’ї, молоді, фізичної
культури та спорту обласної державної
адміністрації
2. Дата, номер і назва розпорядчого Протокол засідання робочої групи щодо
документа органу виконавчої
розвитку водних видів спорту в області
влади про розроблення програми під керівництвом заступника голови
обласної
державної
адміністрації
Бицюри Л.О. від 01 жовтня 2014 року
3. Розробник програми
Департамент сім’ї, молоді, фізичної
культури та спорту обласної державної
адміністрації
4. Співрозробники програми
Департамент архітектури, будівництва,
житлово-комунального господарства та
енергозбереження обласної державної
адміністрації
5. Відповідальний виконавець
Департамент сім’ї, молоді, фізичної
програми
культури та спорту обласної державної
адміністрації
6. Учасники програми
Департаменти сім’ї, молоді, фізичної
культури та спорту; архітектури,
будівництва,
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження;
екології
та
природних
ресурсів
облдержадміністрації,
виконавчий
комітет Тернопільської міської ради,
Всеукраїнська федерація канополо,
Федерація каное Тернопільщини та
Тернопільська
обласна
федерація
риболовного спорту України, суб'єкти
господарювання усіх форм власності
7. Термін реалізації програми
2015-2018 роки
8. Перелік місцевих бюджетів, які
Обласний бюджет
беруть участь у виконанні
програми
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9. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації програми, всього,
у тому числі:
1) коштів обласного бюджету
2) коштів інших джерел

303665,0 тис. гривень
2365,0 тис. гривень
301300,0 тис. гривень

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма
Внаслідок недостатнього поширення здорового способу життя та
систематичних занять фізичною культурою і спортом в області спостерігається
загальне погіршення стану здоров'я населення. Це відбувається через
відсутність розвинутої спортивної інфраструктури, що призводить до
зменшення кількості осіб, які регулярно займаються фізичною культурою та
можуть бути залучені до дитячо-юнацького спорту та спорту вищих досягнень,
зокрема спроможних витримувати значні фізичні навантаження та досягати
високих спортивних результатів.
Основною проблемою сфери фізичної культури і спорту є її
невідповідність вимогам сучасності та значне відставання від світових
стандартів ресурсного забезпечення, а саме організаційного, кадрового,
науково-методичного, медично-біологічного, фінансового, матеріальнотехнічного та інформаційного.
Незважаючи на відсутність розвинутої спортивної інфраструктури,
Тернопільська область привертає до себе увагу міжнародної спортивної
спільноти завдяки проведенню низки міжнародних та всеукраїнських
спортивних змагань, зокрема проведення чемпіонату світу з водно-моторного
спорту, чемпіонату України з риболовного спорту, міжнародних змагань
"Дружба" з веслування на байдарках і каное, першого всеукраїнського
фестивалю з водних видів спорту, що зобов'язує підвищувати рівень розвитку
фізичної культури і водних видів спорту до міжнародних стандартів.
Водні види спорту в області доцільно розвивати на базі веслувального
каналу Тернопільського ставу, будівництво якого розпочато у 1988 році.
Зокрема виконано роботи з виїмки ґрунту та розширення водойми до розмірів:
ширина – 120 метрів, довжина – 1500 метрів та глибина – 6 – 12 метрів.
Споруджено пішохідний міст, під’їзні дороги, трибуни для глядачів та дорогу
вздовж каналу.
Стан готовності об’єкта до експлуатації у 1992 році становив 60 %.
За період з 1992 по 2014 роки повністю зруйновані трибуни для глядачів,
частково зруйновані пішохідний міст, під’їзні дороги, доріжка вздовж каналу.
На березі каналу здійснюється неорганізований відпочинок, внаслідок
чого засмічується берегова зона та водойма. Виникає загроза погіршення
екології, що може негативно вплинути на стан довкілля Тернопільського ставу.
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Розвиток інфраструктури водних видів спорту у Тернопільській області
на даний час не забезпечений фінансуванням з державного бюджету, тому існує
потреба у залученні коштів обласного бюджету та інших джерел.
3. Визначення мети програми
Метою програми є розвиток водних видів спорту, спортивно-туристичної
інфраструктури, забезпечення належних умов для фізичного розвитку та
спортивного вдосконалення широких верств населення області, особливо дітей
і молоді, підготовка спортсменів високого класу та проведення всеукраїнських і
міжнародних змагань, а також навчально-тренувальних зборів національних та
обласних команд різного віку.
Згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації
від 15 травня 2012 року № 359-од "Про визначення регіональних пріоритетів"
розбудова об'єктів спорту віднесена до регіональних пріоритетів, відповідно до
яких мають спрямовуватися кошти державного і місцевого бюджетів з метою їх
концентрації для прискорення реалізації високоефективних інвестиційних
проектів, розв’язання конкретних соціально-економічних проблем.
Реконструкція гідротехнічних споруд веслувального каналу та
будівництво Центру веслувальних та водних видів спорту з інфраструктурою
передбачені планом заходів з реалізації у 2012-2015 роках Стратегії розвитку
Тернопільської області на період до 2015 року, затвердженим 24.09.2013 № 0176/07.02-08.
Програма передбачає створення матеріальної бази для проведення
тренувань та змагань з водних видів спорту та оздоровлення широких верств
населення. Крім цього місцеві жителі та гості зможуть одержувати оздоровчі
послуги з веслування на туристичних човнах, водних катамаранах, з
вітрильного спорту, веслування на човнах "Дракон", фізично вдосконалюватись
у тренажерних залах та на відкритих спортивних спорудах.
Діяльність обласного центру водних видів спорту, реконструкція
веслувального каналу Тернопільського ставу та розвиток спортивнотуристичної інфраструктури дасть можливість залучити населення різних
вікових категорій до систематичних занять фізичною культурою та спортом,
організувати та провести низку змагань світового та європейського рівнів, що
позитивно вплине на покращення здоров'я громадян, сприятиме підвищенню
іміджу держави та популяризації Тернопільщини.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел
фінансування; строки та етапи виконання програми
Розв’язання проблеми вбачається шляхом реконструкції веслувального
каналу Тернопільського ставу, будівництва та функціонування центру водних
видів спорту на прилеглій рекреаційній території, проведення низки
спортивних змагань різних рівнів, масових заходів та залучення населення до
занять фізичною культурою і спортом.
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Внаслідок реалізації заходів Програми очікується підвищення
зацікавленості дітей та молоді до водних видів спорту, проведення
всеукраїнських та міжнародних змагань на високому рівні, збільшення
надходження коштів у державну казну, створення нових робочих місць,
популяризація водних видів спорту.
Програма реалізовуватиметься протягом 2015-2018 років. Фінансування
передбачається здійснювати за рахунок коштів обласного бюджету та інших
джерел, не заборонених чинним законодавством.
Обсяг коштів, необхідних для фінансування заходів програми становить
303665 тисяч гривень, із них:
у 2015 році – 11325 тис. гривень;
у 2016 році – 66080 тис. гривень;
у 2017 році – 105930 тис. гривень;
у 2018 році – 120330 тис. гривень.
Загалом передбачається залучити з обласного бюджету 2365 тис. гривень
на реалізацію підготовчих і організаційних заходів та 301300 тис. гривень за
рахунок коштів не бюджетних джерел суб'єктів господарювання усіх форм
власності на реалізацію основних заходів з реконструкції веслувального каналу
Тернопільського ставу та будівництва об'єктів спортивної і туристичної
інфраструктури центру водних видів спорту.
Ресурсне забезпечення програми розвитку водних видів спорту
у Тернопільській області на 2015-2018 роки
(тис. гривень)
Обсяг коштів, які
Етапи виконання програми
планується залучити на
виконання програми 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік
Обсяг ресурсів, усього, 11325,0 66080,0 105930,0 120330,0
у тому числі:
обласний бюджет
725,0
730,0
680,0
230,0
10600,0 65350,0 105250,0 120100,0
інші джерела

Усього витрат
на виконання
програми

303665,0
2365,0
301300,0

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
Основними завданнями програми є розвиток водних видів спорту шляхом
розбудови спортивної інфраструктури, залучення широких верств населення до
занять фізичною культурою і спортом, підготовка і проведення спортивних
змагань всеукраїнського та міжнародного рівня з водних видів спорту.
Програмою передбачається реалізація наступних заходів та досягнення
результативних показників:
- обґрунтування напрямків діяльності та підготовка пропозицій щодо
організаційної структури та видатків на утримання обласного центру водних
видів спорту;
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- визначення
територій
розвитку
спортивно-рекреаційної
інфраструктури;
- відведення земельних ділянок під об’єкти спортивного та
рекреаційного призначення, що є необхідною умовою для розроблення
проектно-кошторисної документації та виконання будівельних робіт;
- виконання передпроектних та проектних робіт з реконструкції
веслувального каналу Тернопільського ставу та будівництва центру водних
видів спорту, з метою розробки необхідної містобудівної та проектнокошторисної документацій;
- виконання підготовчих робіт на території, прилеглій до веслувального
каналу Тернопільського ставу, загальною площею близько 30 га;
- реконструкція веслувального каналу Тернопільського ставу та
забезпечення його діяльності з дотриманням вимог для проведення змагань
міжнародного рівня: веслувальний канал довжиною 1,5 кілометра на
1000 глядацьких місць, загальною пропускною здатністю 400 людей за зміну, з
результативним показником ефективності 113,75 тис. гривень на
1 людину за зміну та готельно-відпочинковий комплекс на 300 місць із
результативним показником ефективності 50,5 тис гривень за місце;
- будівництво центру водних видів спорту, який забезпечить створення
спортивно-тренувальної бази для національної збірної та збірної команди
області з водних видів спорту, функціонування відкритих водних спортивних
об'єктів пропускною здатністю 400 людей за зміну з результативним
показником ефективності 125 тис. гривень на 1 людину за зміну, критих водних
спортивних об'єктів пропускною здатністю 300 людей за зміну з
результативним показником ефективності 300 тис. гривень на 1 людину за
зміну та об'єктів рекреаційної інфраструктури на 2000 розважальновідпочинкових місць з результативним показником ефективності 50 тис гривень
за місце;
- ремонт навчально-тренувальної веслувальної бази обласної дитячоюнацької спортивної школи "Буревісник", яка забезпечить належні умови для
навчальних тренувань 130 учнів за зміну;
- організація та проведення 20 фізкультурно-оздоровчих заходів та
навчально-тренувальних зборів з загальною кількістю 5100 учасників;
- здійснення інформаційно-пропагандистської діяльності з питань
популяризації фізичної культури, водних видів спорту та здорового способу
життя, що забезпечить інформаційний супровід календарного плану проведення
спортивних змагань та масових заходів;
- організація та проведення 18 спортивних змагань всеукраїнського та
міжнародного рівнів з загальною орієнтовною кількістю 950 учасників та
15 тисяч глядачів.
Внаслідок реалізації заходів програми буде створено умови та залучено
до 5 тисяч осіб до систематичних занять фізичною культурою і водними видами
спорту, з результативним показником ефективності 60,7 тисяч гривень на
1 залученого.

6. Напрями діяльності та заходи програми
розвитку водних видів спорту у Тернопільській області на 2015-2018 роки

№
з/п

Назва напряму
діяльності

1
2
1. Розбудова
спортивної
та
рекреаційної
інфраструктури

Перелік заходів
програми
3
1. Обґрунтування
напрямків діяльності
та підготовка
пропозицій щодо
організаційної
структури та
видатків на
утримання
обласного центру
водних видів спорту
2. Визначення
територій розвитку
спортивнорекреаційної
інфраструктури

Орієнтовні обсяги
Строк
Виконавці
Джерела
фінансування
викона
фінансуван (вартість) тис. гривень,
ння
ня
у тому числі по роках
заходу
2015 2016 2017 2018
4
5
6
7
8
9
10
2015 департамент
сім’ї,
не
рік
молоді,
фізичної потребує
культури та спорту
коштів
обласної
державної
адміністрації

2015
рік

департаменти
сім’ї,
молоді,
фізичної
культури та спорту;
архітектури,
будівництва, житловокомунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації

не
потребує
коштів

-

-

-

-

Очікуваний результат

11
створення організаційноправових засад діяльності
обласної організації з розвитку
водних видів спорту

визначення місця розташування
та площі територій для
будівництва спортивних та
рекреаційних об'єктів обласного
центру водних видів спорту

1

2

3
3. Відведення
земельних ділянок
під об’єкти
спортивного та
рекреаційного
призначення

4
2015
рік

5
департамент
сім’ї,
молоді,
фізичної
культури та спорту
обласної
державної
адміністрації

6
обласний
бюджет

7
45,0

8
-

9
-

4. Виконання
передпроектних та
проектних робіт

20152017
роки

департамент
сім’ї,
молоді,
фізичної
культури та спорту
обласної
державної
адміністрації

обласний
бюджет

200,0 400,0 400,0

10
11
виготовлення проектів
землеустрою, для відведення
земельних ділянок об'єктів
спортивного та рекреаційного
призначення веслувального
каналу Тернопільського ставу і
обласного центру водних видів
спорту та оформлення
документів на право
користування землею
у 2015 році – збір вихідних
даних для проектування,
розроблення містобудівної
документації об'єктів спортивнорекреаційної інфраструктури,
розроблення проектнокошторисної документації
реконструкції веслувального
каналу, розроблення проектнокошторисної документації
будівництва відкритих
спортивних об'єктів центру
водних видів спорту;
у 2016 році - розроблення
проектно-кошторисної
документації будівництва критих
спортивних об'єктів центру
водних видів спорту;
у 2017 році - розроблення
проектно-кошторисної
документації об'єктів
рекреаційної інфраструктури
центру водних видів спорту
7

1

2

3
5. Виконання
підготовчих робіт на
території прилеглій
до веслувального
каналу

4
20152017
роки

5
департаменти
сім’ї,
молоді,
фізичної
культури та спорту;
архітектури,
будівництва, житловокомунального
господарства
та
енергозбереження;
екології та природних
ресурсів
облдержадміністрації,
виконавчий
комітет
Тернопільської міської
ради,
суб'єкти
господарювання
усіх
форм власності

6
обласний
бюджет

7
8
9
200,0 100,0 50,0

інші
джерела

500,0 250,0 150,0

10
11
у 2015 році - виконання
підготовчих робіт на території
орієнтовною площею 5 га
вздовж веслувального каналу;
у 2016 році - виконання
підготовчих робіт на прилеглій
до веслувального каналу
території, орієнтовною площею
15 га;
у 2017 році - виконання
підготовчих робіт на прилеглій
до веслувального каналу
території, орієнтовною площею
10 га;

8

1

2

3
6. Реконструкція
веслувального
каналу
Тернопільського
ставу

4
20162018
роки

5
департамент
сім’ї,
молоді,
фізичної
культури та спорту
обласної
державної
адміністрації, суб'єкти
господарювання
усіх
форм власності

6
обласний
бюджет

інші
джерела

7
8
9
10
11
200,0 150,0 150,0 150,0 у 2015 році – інженерна
підготовка
території
та
підведення
мереж
з
електропостачання,
газопостачання, водопостачання
та
каналізації,
влаштування
обвідного каналу довжиною 600
метрів та доріжки з твердим
покриттям довжиною 1,5 км;
у 2016 році – облаштування
набережної, місць розташування
10000,0 15000,0 15000,0 20000,0 команд та кемпінгів на 32 місця,
будівництво трибун на 1000
глядачів, суддівської вишки
прес-центру та допоміжних
приміщень, радіорубки та
восьми спортивних майданчиків,
фінішної вишки, автостоянок на
300 автомобілів , туалетів та
введення в експлуатацію першої
черги реконструкції пропускною
здатністю 200 людей за зміну;
у 2017 році - будівництво та
введення
в
експлуатацію
готельно-відпочинкового
комплексу на 300 місць;
у 2018 році – будівництво та
введення
в
експлуатацію
спортивно-розважального
комплексу
пропускною
здатністю 200 людей за зміну
9

1

2

3
7. Будівництво
центру водних видів
спорту

4
20162018
роки

5
департамент
сім’ї,
молоді,
фізичної
культури та спорту
обласної
державної
адміністрації, суб'єкти
господарювання
усіх
форм власності

6
інші
джерела

8. Ремонт навчальнотренувальної
веслувальної бази
обласної дитячоюнацької спортивної
школи "Буревісник"

20152018
роки

департамент
сім’ї,
молоді,
фізичної
культури та спорту
обласної
державної
адміністрації, суб'єкти
господарювання
усіх
форм власності

обласний
бюджет

інші
джерела

7

8

9

10

11
у 2016 році – будівництво та
50000,0 90000,0 100000,0
введення в експлуатацію
відкритих водних спортивних
об'єктів пропускною здатністю
400 людей за зміну;
у 2017 році – будівництво та
введення в експлуатацію критих
водних спортивних об'єктів
пропускною
здатністю
300 людей за зміну;
у 2018 році - будівництво та
введення в експлуатацію об'єктів
рекреаційної інфраструктури на
2000 розважальновідпочинкових місць
80
80
80
80 у 2015 році – ремонт опалення та
інженерних мереж на базі;
у 2016 році – ремонт роздягалок
та допоміжних приміщень;
у 2017 році ремонт покрівель
100
100 100 100
спортивного залу та ангарів
спортивних човнів;
у 2018 році – ремонт спортивних
майданчиків

10

1
2
2. Залучення
широких верств
населення
до
занять фізичної
культури
та
водними видами
спорту

3
1. Проведення 20
обласних спортивних
та масових заходів із
водних видів спорту
та навчальнотренувальних зборів
національних та
обласних команд
різного віку
2. Утворення та
діяльність спортивних
відділень з веслування
на байдарках;
на каное;
на човнах "Дракон";
вітрильного спорту;
канополо
3.Здійснення
інформаційнопропагандистської
діяльності з питань
популяризації
фізичної
культури,
водних видів спорту
та здорового способу
життя

4
2015
2018
роки

5
департамент
сім’ї,
молоді,
фізичної
культури та спорту
обласної
державної
адміністрації

6
-

7
-

8
-

9
-

10
11
забезпечення участі у масових
спортивних заходах:
у 2015 році - 1000 осіб;
у 2016 році - 1200 осіб;
у 2017 році - 1400 осіб;
у 2018 році - 1500 осіб

2015
2018
роки

департамент
сім’ї,
молоді,
фізичної
культури та спорту
обласної
державної
адміністрації, суб'єкти
господарювання
усіх
форм власності

-

-

-

-

-

2015
2018
роки

департамент
сім’ї,
молоді,
фізичної
культури та спорту
обласної
державної
адміністрації

-

-

-

-

-

залучення широких верств
населення, до 5000 осіб, які
займатимуться фізичною
культурою та водними видами
спорту, що сприятиме розвитку
фізкультурно-спортивної
реабілітації та значно покращить
здоров'я нації
інформаційний
супровід
календарного плану проведення
спортивних змагань та масових
заходів з водних видів спорту на
сайтах
обласної
державної
адміністрації та департаменту
сім’ї, молоді, фізичної культури
та спорту облдержадміністрації,
надання
консультацій
та
проведення
семінарів,
конференцій, тренінгів з питань
фізичної культури і спорту

11

1
2
3. Організація та
проведення
спортивних
змагань
всеукраїнського
та міжнародного
рівнів

3
4
5
1. Організація та
2015 департамент сім’ї,
проведення
рік молоді, фізичної
чемпіонату України з
культури та спорту
веслування на човнах
обласної державної
"Дракон";
адміністрації,
міжнародного турніру
виконавчий комітет
за програмою Кубка
Тернопільської міської
світу з канополо;
ради, Федерація каное
чемпіонату України з
Тернопільщини,
ловлі риби з криги на
Всеукраїнська
мормишку;
федерація канополо,
чемпіонату України з
Тернопільська обласна
ловлі риби фідером;
федерація риболовного
чемпіонату України з
спорту України
ловлі риби на
поплавок
2. Організація та
2016 департамент сім’ї,
проведення
рік молоді, фізичної
міжнародної регати
культури та спорту
"Дружба" з
обласної державної
веслування на
адміністрації,
байдарках і каное;
виконавчий комітет
Тернопільської міської
чемпіонату України з
ради, Федерація каное
веслування на
Тернопільщини,
байдарках і каное;
чемпіонату України з
Всеукраїнська
федерація канополо,
веслування на човнах
Тернопільська обласна
"Дракон";
федерація риболовного
чемпіонату світу з
спорту України
ловлі
риби
на
мормишку

6
-

7
-

8
-

9
-

10
11
проведення спортивних змагань
республіканського та світового
рівнів з водних видів спорту із
загальною
орієнтовною
кількістю 950 учасників та
15 тисяч глядачів, розвиток
туризму, ефективна підготовка
та підвищення рівня спортивних
результатів спортсменів та їх
участь у
міжнародних та
всеукраїнських змаганнях

-

-

-

-

-

12

1

2

3
3. Організація та
проведення чемпіонату
України з веслування
на байдарках і каное;
чемпіонату Європи з
веслування на човнах
"Дракон",
етапу Кубка світу з
канополо

4
5
2017 департамент сім’ї,
рік молоді, фізичної
культури та спорту
обласної державної
адміністрації,
виконавчий комітет
Тернопільської міської
ради, Федерація каное
Тернопільщини,
Всеукраїнська
федерація канополо

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

4. Організація та
проведення чемпіонату
України з веслування
на байдарках і каное;
чемпіонату України з
веслування на
байдарках і каное серед
студентів;
чемпіонату Європи з
веслування на
байдарках і каное серед
молоді U-23;
чемпіонату Європи з
веслування на човнах
"Дракон";
чемпіонату світу серед
студентів на човнах
"Дракон";
чемпіонату Європи з
канополо;
етапу Кубка світу з
канополо

2018 департамент сім’ї,
рік молоді, фізичної
культури та спорту
обласної державної
адміністрації,
виконавчий комітет
Тернопільської міської
ради, Федерація каное
Тернопільщини,
Всеукраїнська
федерація канополо

-

-

-

-

-

11

13

7. Координація та контроль за ходом виконання програми
Головний розпорядник коштів, через якого здійснюється фінансування
програми коштами обласного бюджету – департамент сім’ї, молоді, фізичної
культури та спорту облдержадміністрації.
Здійснення заходів, передбачених програмою розвитку водних видів
спорту у Тернопільській області на 2015-2018 роки, покладається на
виконавців, визначених у програмі. Виконавці щороку до 10 січня подають в
департамент сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації
узагальнену інформацію про стан та результати виконання програми.
Безпосередній контроль за виконанням заходів, визначених програмою,
та інформування департаменту економічного розвитку, інвестиційної діяльності
та міжнародного співробітництва обласної державної адміністрації про стан
виконання заходів здійснює департамент сім’ї, молоді, фізичної культури та
спорту обласної державної адміністрації щороку до 20 січня упродовж терміну
дії програми.

Керівник апарату
обласної державної адміністрації

М.Т.ЧАШКА

