
 

 

виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту у Вінницькій 

міській об’єднаній територіальній громаді  на 2018-2020 роки» у 2020 році: 

 

Розвиток і популяризація здорового способу життя серед населення 

міста,  реалізація дитячої і молодіжної політики у сфері фізичної 

культури  і спорту 

 

Мета: створення умов для  здорового та активного способу життя для  

мешканців міста 

 
№ 

з/п 

Найменування заходу Найменува

ння 

показника 

Значення 

показника 

Виконавці  Термі

н 

викон

ання, 

рік 

1. Залучення мешканців 

Вінницької міської 

об’єднаної 

територіальної громади 

до участі у спортивних 

та оздоровчих заходах, 

організація, проведення 

заходів та акцій з 

популяризації 

здорового способу 

життя 

Кількість 

заходів та 

учасників 

Загалом 770 

заходів ( 52200 

учасників),  з 

них 47 заходів з 

популяризації                

( 2600 учасників)  

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

2018 -

2020 

2. Реалізація проектів та акцій з популяризації здорового способу життя, в тому числі: 

2.1. Акція «Обери свій 

спорт» 

Кількість 

учасників 

 

Не проведено в 

зв’язку з 

карантином 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

2018 -

2020 

2.2. Проект «Ти вартий 

кращого!» 

Кількість 

учасників 

Не проведено в 

зв’язку з 

карантином 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

2018 -

2020 

2.3. Проект  «Від фізичної 

культури до 

олімпійських висот!» 

Кількість 

учасників 

Не проведено в 

зв’язку з 

карантином 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

2018 -

2020 

3. Здійснення заходів з розвитку велосипедного руху 

3.1. Організація в літніх 

оздоровчих 

пришкільних таборах 

заходів з популяризації 

велосипедного руху, 

вивчення правил та 

Кількість 

заходів та 

учасників  

 

 

Не проведено в 

зв’язку з 

карантином  

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

До 01 

верес

ня 

щоріч

но 



 

 

безпеки дорожнього 

руху, набуття 

школярами практичних 

навичок їзди на 

велосипеді, 

популяризація 

велосипеда як найбільш 

екологічного виду 

транспорту 

3.2. Популяризація 

велосипедного руху під 

час акцій “Обери свій 

спорт!”, “Олімпійський 

урок”, “Олімпійський 

тиждень” тощо  

Кількість  

учасників  

Не проведено в 

зв’язку  

з карантином 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

2018-

2020 

4.  Організація фізкультурно-спортивної роботи за місцем проживання населення 

 

4.1 Проведення 

фізкультурно-

спортивних заходів 

спільно з підлітковими 

клубами за місцем 

проживання  

Кількість 

заходів  

Не проведено 

 в зв’язку з 

карантином 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради, відділ 

молодіжної 

політики міської 

ради, комунальний 

заклад «Центр 

підліткових клубів 

за місцем 

проживання» 

2018-

2020 

4.2. Залучення підліткових 

клубів за місцем 

проживання до участі в 

акціях з популяризації 

здорового способу 

життя  

Кількість 

заходів  

Не проведено 

 в зв’язку з 

карантином 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради, відділ 

молодіжної 

політики міської 

ради, комунальний 

заклад «Центр 

підліткових клубів 

за місцем 

проживання» 

2018-

2020 

4.3. Проведення "майстер-

класів" для 

короткочасного 

навчання дітей основним 

елементам певних видів 

спорту, рухової 

активності в   клубах за 

Кількість 

заходів  

Не проведено 

 в зв’язку з 

карантином 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради, відділ 

молодіжної 

політики міської 

ради, комунальний 

заклад «Центр 

2018-

2020 



 

 

місцем проживання 

населення 

підліткових клубів 

за місцем 

проживання» 

5. Проведення спортивних 

товариських зустрічей з 

видів спорту в рамках 

міжнародної діяльності 

Кількість 

заходів та 

учасників 

Не проведено 

 в зв’язку з 

карантином  

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

2018-

2020 

6. Проведення "майстер-

класів" провідними  

спортсменами і 

тренерами для 

короткочасного 

навчання дітей основним 

елементам певних видів 

спорту в  дошкільних 

закладах та закладах 

загальної середньої 

освіти, дитячих будинках 

та притулках, таборах 

відпочинку, спортивних 

клубах, молодіжних 

організаціях, клубах за 

місцем проживання 

населення  

Кількість 

заходів та 

учасників 

Не проведено 

 в зв’язку 

 з карантином 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради, відділ 

молодіжної 

політики міської 

ради, департамент 

освіти міської ради 

2018-

2020 

7. Проведення спортивних 

заходів серед учнів 

закладів загальної 

середньої освіти, 

студентів вищих учбових 

закладів 1-4 рівнів 

акредитації 

Кількість 

проведени

х заходів 

 

Проведено 2 

заходи: 

гімназіаду серед 

учнів ЗЗСО міста 

(спортивний 

туризм); 

спартакіаду 

серед студентів 

ЗФПО (1 вид 

спорту) 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради, 

департамент освіти 

міської ради 

2018-

2020 

8. Залучення працюючих 

осіб підприємств, 

установ та організацій 

різних організаційно-

правових форм 

власності до занять 

фізичною культурою і 

спортом 

Кількість 

проведени

х фізкуль-

турно-

спортивни

х заходів 

 

Не проведено 

 в зв’язку 

 з карантином 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

2018-

2020 



 

 

9. Підтримка діяльності 

спортивних 

громадських об’єднань 

та громадських 

ініціатив щодо розвитку 

певних напрямків 

фізичної культури і 

спорту 

Кількість 

проведени

х спільних 

фізкуль-

турно-

спортивни

х заходів 

та 

реалізова-

них 

проектів 

Проводиться під-

тримка діяльності 

спортивних гро-

мадських об’єд-

нань та громадсь-

ких ініціатив щодо 

розвитку певних 

галузей спорту 

шляхом надання 

фінансової та 

практичної допо-

моги, проведення 

спільних заходів. 

Так, у 2020 році 

надано фінансову 

підтримку  

Громадській 

організації 

"Вінницька 

баскетбольна 

федерація";  

відокремленому 

підрозділу (філія) 

громадської 

організації 

"Спортивна 

федерація 

незрячих України" 

у Вінницькій 

області для 

розвитку спорту 

серед незрячих у 

м. Вінниці; ГО 

"Вінницька 

федерація фрі-

файту" ; ГО 

"Вінницька 

обласна федерація 

фігурного катання 

на ковзанах"; ГО 

"Вінницька  

асоціація дитячого 

футболу" ; ГО  

«Хокейний клуб 

«Патріот»; ГО 

"Футбольний клуб 

"НИВА-Вінниця"  

тощо. 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

2018-

2020 



 

 

10. Сприяння у діяльності 

спортивних клубів 

різних форм власності 

шляхом надання 

консультацій 

Кількість 

проведени

х спільних 

фізкуль-

турно-

спортивни

х заходів 

та 

реалізова-

них 

проектів 

Консультації та 

практична 

допомога  

надаються на 

постійній основі  

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

2018-

2020 

 

Забезпечення розвитку дитячого, дитячо-юнацького спорту та 

резервного спорту 

Мета: збільшення кількості дітей та молоді, залучених до занять у спортивних 

секціях; підвищення спортивних результатів. 

№ 

з/п 

Найменування заходу Найменува

ння 

показника 

Значення 

показника 

Виконавці 

 

Термін 

виконання 

1. Забезпечення 

діяльності закладів 

фізичної культури і 

спорту, які 

забезпечують розвиток 

дитячо-юнацького та 

резервного спорту – 

дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл,  

збереження їх 

оптимальної мережі  та 

стабільне  фінансування 

Кількість 

закладів та 

установ 

7 Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради  

2018-2020 

2. Забезпечення 

модернізації  та 

зміцнення матеріально-

технічної бази дитячо-

юнацьких спортивних 

шкіл, облаштування 

необхідним 

обладнанням та 

інвентарем 

Придбання 

обладнання 

і предметів 

довгострок

ового ко-

ристування 

Здійснено  Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

2018-2020 

3. Забезпечення 

підготовки та участі 

спортсменів Вінницької 

міської об’єднаної 

територіальної громади 

та спортсменів, які 

представляють 

Вінницьку міську 

Кількість 

заходів 

152 

 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

2018-2020 



 

 

об’єднану 

територіальну громаду 

різних вікових груп у 

спортивних заходах 

міського та обласного 

рівнів з олімпійських 

видів спорту 

4. Забезпечення 

підготовки та участі 

спортсменів Вінницької 

міської об’єднаної 

територіальної громади 

та спортсменів, які 

представляють 

Вінницьку міську 

об’єднану 

територіальну громаду 

різних вікових груп у 

спортивних заходах 

міського та обласного 

рівнів з неолімпійських 

видів спорту 

Кількість 

заходів 

82  Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

2018-2020 

5. Проведення заходів з 

оздоровлення 

вихованців дитячо-

юнацьких спортивних 

шкіл під час літніх та 

зимових канікул 

Кількість 

оздоровле-

них дітей 

Не 

проводи-

лись 

заходи з 

оздоров-

лення в 

зв’язку з 

каран-

тином 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

2018-2020 

6. Проведення рейтингу 

стану фізкультурно-

спортивної роботи в  

закладах загальної 

середньої освіти 

Вінницької міської 

об’єднаної 

територіальної громади  

Кількість 

зайнятих         

1-3 місць на 

чемпіоната

х міста з 

видів 

спорту 

Підсумки 

рейтингу: 

1м – ЗЗСО 

№  27        

2м – ЗЗСО 

№ 32        

3м – ЗЗСО 

№ 18     

4м – ЗЗСО 

№ 8    

5м – ЗЗСО 

№ 26        

 6м – ЗЗСО 

№ 19 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

Щорічно 

7. Забезпечення 

проведення планових 

медичних 

профілактичних оглядів 

працівників дитячо-

юнацьких спортивних 

Кількість 

закладів 

7 Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

2018-2020 



 

 

шкіл комунальної 

власності Вінницької 

міської об’єднаної 

територіальної громади 

 

 Військово-патріотичне виховання 

Мета: виховання молоді  в дусі патріотизму та  поваги до військової служби, 

готовності до захисту Вітчизни 

№ 

з/п 

Найменування заходу Найменува

ння 

показника 

Значення 

показника 

Виконавці Термін 

виконання 

1. Створення умов для 

підвищення фізичної 

підготовленості молоді для 

проходження служби у 

Збройних Силах України. 

- Юнаки 

допризовн

ого віку 

беруть 

участь у 

загальномі

ських захо-

дах та 

першостях 

і чемпіона-

тах міста 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради, 

Вінницький 

об’єднаний міський 

військовий 

комісаріат  

2018-2020 

2. Проведення спортивних 

змагань з допризовної 

підготовки серед учнів закладів 

загальної середньої освіти 

Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади. 

Кількість 

заходів 

Не 

проведено 

в зв’язку з 

каран-

тином 

Департамент освіти 

міської ради, 

комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради, 

Вінницький 

об’єднаний міський 

військовий 

комісаріат 

2018-2020 

 

Забезпечення розвитку спорту вищих досягнень 

Мета: гідне позиціонування Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади на Всеукраїнській та міжнародній спортивній арені 

№ 

з/п 

Найменування заходу Найменува

ння 

показника 

Значення 

показника 

Виконавці  

Термін 

виконання 

1. Забезпечення підготовки та 

участі спортсменів Вінницької 

міської об’єднаної 

територіальної громади та 

спортсменів, які представляють 

Вінницьку міську об’єднану 

територіальну громаду різних 

вікових груп у спортивних 

заходах всеукраїнського та 

міжнародного рівнів з 

олімпійських видів спорту 

Кількість 

заходів 

250 Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради  

2018-2020 



 

 

2. Забезпечення підготовки та 

участі спортсменів Вінницької 

міської об’єднаної 

територіальної громади та 

спортсменів, які представляють 

Вінницьку міську об’єднану 

територіальну громаду різних 

вікових груп у спортивних 

заходах всеукраїнського та 

міжнародного рівнів з 

неолімпійських видів спорту 

Кількість 

заходів 

125 Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

2018-2020 

3. Перегляд та затвердження 

пріоритетних видів спорту для 

Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади  

Щорічний 

перегляд та 

затверджен

ня, перелік 

видів 

спорту 

Надано у 

нижчена-

веденій 

таблиці 

на 2020 

рік: 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

2018-2020 

Олімпійські види Неолімпійські види 

Баскетбол Автомобільний спорт 

Бокс Авіамодельний спорт 

Боротьба греко-римська Боротьба самбо 

Велосипедний спорт Боротьба сумо 

Веслувальний слалом Радіоспорт 

Веслування на байдарках і каное Спортивна акробатика 

Волейбол Пауерліфтинг 

Легка атлетика Футзал 

Стрільба кульова Шахи 

Футбол Шашки 

Хокей на траві Таеквон-до ІТФ 
 

 

4. Здійснення заходів заохочення 

кращих спортсменів 

Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади та 

спортсменів, які представляють 

Вінницьку міську об’єднану 

територіальну громаду, 

надання необхідної допомоги у 

вирішенні житлових та інших 

побутових питань  

Кількість 

відзначени

х осіб, 

перелік 

заходів 

Відзначе-

но Почес-

ними гра-

мотами і 

грошови-

ми премі-

ями та 

цінними 

подарунка

ми 570 

осіб        ( 

спортсме-

ни, трене-

ри, активі-

сти та 

ветерани 

спорту).  

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

2018-2020 

 

Забезпечення розвитку спорту осіб з інвалідністю  



 

 

Мета: інтеграція осіб з інвалідністю  у спортивний простір міста 

№ 

з/п 

Найменування заходу Найменува

ння 

показника 

Значення 

показника 

Виконавці Термін 

виконання 

1. Залучення населення з 

інвалідністю до занять з 

фізичної культури і спорту, в 

т.ч. під час проведення заходів 

та акцій з популяризації 

фізичної культури і спорту 

Кількість  

заходів, 

кількість 

учасників 

Проведено  

19 

навчально-

тренувальн

их зборів, 

до інших 

заходів  не 

залучались 

з враху-

ванням, що 

ці особи 

віднося-

ться до 

групи 

ризику 

 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради, 

Вінницький 

регіональний  центр 

з фізичної культури 

і спорту інвалідів 

«Інваспорт», 

Вінницький міський 

центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей та 

молоді з 

функціональними 

обмеженнями 

«Гармонія», 

Вінницька обласна 

організація 

всеукраїнської 

організації інвалідів 

«Союз організацій 

інвалідів України», 

інші організації 

2018-2020 

2. Реалізація проектів «Спорт 

розвиває людину – ми віримо в 

спорт!», «Здоровий духом»  - 

проведення спартакіад  серед 

спортсменів з інвалідністю. 

Кількість  

заходів та 

учасників 

Проведено 

спартакіад

у «Спорт 

розвиває 

людину - 

ми віримо 

в спорт»  

(серсо,баск

етбол, 

шашки, 

дартс,пере

гони на 

візках, 

флорбол, 

"літаюча 

тарілка" 

(фрізбі), 

теніс на-

стільний, 

30 осіб. 

Осіння 

спарта-

кіада 

скасована 

в зв’язку з 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради, 

Вінницький 

регіональний  центр з 

фізичної культури і 

спорту інвалідів 

«Інваспорт», 

Вінницький міський 

центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей та 

молоді з 

функціональними 

обмеженнями 

«Гармонія», 

Вінницька обласна 

організація 

всеукраїнської 

організації інвалідів 

«Союз організацій 

інвалідів України», 

інші організації 

2018-2020 



 

 

каран-

тином 

3. Сприяння у підготовці та участі 

спортсменів Вінницької міської 

об’єднаної територіальної 

громади та спортсменів, які 

представляють Вінницьку 

міську об’єднану територіальну 

громаду, у спортивних заходах 

міського, обласного, 

всеукраїнського та 

міжнародного рівнів з  видів 

спорту для осіб з  інвалідністю. 

Кількість 

заходів 

Проведено 

19 навча-

льно-

тренуваль-

них зборів  

 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради,  

обласний центр 

інвалідного спорту 

«Інваспорт», 

Вінницький міський 

центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей та 

молоді з 

функціональними 

обмеженнями 

«Гармонія», 

Вінницька обласна 

організація 

всеукраїнської 

організації інвалідів 

«Союз організацій 

інвалідів України» 

2018-2020 

4. Здійснення заходів заохочення,  

відзначення спортсменів з 

інвалідністю Вінницької 

міської об’єднаної 

територіальної громади та 

спортсменів з інвалідністю, які 

представляють Вінницьку 

міську об’єднану територіальну 

громаду. 

Кількість 

відзначени

х осіб 

55 осіб 

 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

2018-2020 

5. Здійснення заходів щодо 

адаптації спортивної 

інфраструктури до потреб осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення. 

- Забезпечено  

доступність 

осіб з інва-

лідністю та 

інших мало-

мобільних 

груп 

населення 

до об’єктів 

фізкульту-

рно-спорти-

вного при-

значення 

комунальної 

власності 

міста  

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради,  

Вінницький міський 

центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей та 

молоді з 

функціональними 

обмеженнями 

«Гармонія», 

департамент 

міського 

господарства 

2018-2020 

 

Забезпечення розвитку спорту ветеранів 

Мета: популяризація фізичної культури і спорту, гідне позиціонування  

ветеранів спорту Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 

Всеукраїнських та міжнародних змаганнях  



 

 

№ 

з/п 

Найменування заходу Найменува

ння 

показника 

Значення 

показника 

Виконавці Термін 

виконання 

1.  Сприяння у підготовці та участі 

спортсменів Вінницької міської 

об’єднаної територіальної 

громади та спортсменів, які 

представляють Вінницьку 

міську об’єднану територіальну 

громаду, у спортивних заходах 

міського, обласного, 

всеукраїнського та 

міжнародного рівнів з  видів 

спорту для ветеранів спорту 

Кількість 

заходів 

14 Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

2018-2020 

 

Інформаційне забезпечення сфери фізичної культури і спорту 

Мета: заохочення населення до здорового способу життя та вдосконалення 

системи інформування про спорт і фізичну культуру  Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади. 

 
№ 

з/п 

Найменування заходу Найменування 

показника 

Виконавці Термін 

виконання, 

роки 

1. Забезпечення висвітлення визначних 

спортивних подій  

Забезпечено 

висвітлення 

визначних 

спортивних 

подій у ЗМІ, 

інтернет-

ресурсах, 

телебаченні та 

радіо 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради,  

департамент у 

справах ЗМІ та 

зв’язків з 

громадськістю 

міської ради  

2018-2020 

2. Популяризація фізичної культури та 

спорту шляхом співпраці із засобами 

масової інформації 

Забезпечено 

висвітлення 

визначних 

спортивних 

подій у ЗМІ,  

телебаченні та 

радіо 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради,  

департамент у 

справах ЗМІ та 

зв’язків з 

громадськістю 

міської ради 

2018-2020 

3. Виготовлення та розміщення соціальної 

реклами  в рамках програми використання 

соціальної реклами для інформування 

громадськості та профілактики 

негативних явищ у суспільстві    

На вулицях 

міста в рамках 

міської 

Програми 

використання 

соціальної 

реклами для 

інформування 

громадськості 

та 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради,  

департамент у 

справах ЗМІ та 

зв’язків з 

громадськістю 

міської ради, 

комунальне 

підприємство 

 



 

 

профілактики 

негативних 

явищ у 

суспільстві  ви

готовляються 

та 

розміщуються 

білборди: 

«Спортивна 

слава 

Вінниці», 

«Обери свій 

спорт!»  тощо. 

«Інститут розвитку 

міст» 

4. Організація і проведення на постійній 

основі прес-конференцій, брифінгів, 

круглих столів 

8 прес-

конференцій 
Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

2018-2020 

5. Підтримка в актуальному стані інтернет-

порталу комітету по фізичній культурі і 

спорту на зовнішньому сайті міської ради  

та інтернет-сторінки соціальної мережі 

Фейсбук «Вінниця спортивна» 

Актуальний 

стан порталу 
Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

2018-2020 

                             
                       

 

 


