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СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

27.01.2021                                                                                                   №  51-ОД 

 

 

Про схвалення проєкту 

Програми розвитку фізичної 

культури і спорту в Сумській 

області на 2021-2024 роки 
 

Відповідно до статей 6, 34, 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», з метою забезпечення розвитку фізичної культури і спорту в 

області: 

1. Схвалити проєкт Програми розвитку фізичної культури і спорту в 

Сумській області на 2021-2024 роки (додається). 

2. Управлінню молоді та спорту Сумської обласної державної 

адміністрації до 25.01.2021 внести проєкт Програми розвитку фізичної 

культури і спорту в Сумській області на 2021-2024 роки на розгляд Сумської 

обласної ради. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Сумської обласної державної адміністрації Максименка В.О. 

 
 

Голова Василь ХОМА 
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1. Паспорт  

Програми розвитку фізичної культури і спорту  

в Сумській області на 2021-2024 роки 

  (далі – Програма)  

 

1. Ініціатор розроблення Прог-

рами 

Сумська обласна державна адміністрація 

2. Дата, номер і назва роз-
порядчого документа органу 
виконавчої влади про 
розроблення Програми 

Доручення голови Сумської обласної 

державної адміністрації від 22.01.2021  

№ 4-ОД «Про розроблення проекту 

Програми розвитку фізичної культури і 

спорту в Сумській області на 2021-2024 

роки»   

3. Розробник Програми Управління молоді та спорту Сумської 

обласної державної адміністрації 

4. Відповідальний виконавець 

Програми 

Управління молоді та спорту Сумської 

обласної державної адміністрації 

5. Виконавці  Програми Департамент освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації, районні 

державні адміністрації, сільські, селищні, 

міські ради, їх виконавчі комітети, 

Сумський регіональний центр фізичної 

культури і спорту інвалідів «Інваспорт», 

Сумський обласний центр фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх», 

Сумське регіональне відділення 

Національного олімпійського комітету 

України, Сумські обласні організації 

фізкультурно-спортивних товариств 

6. Строки реалізації Програми 2021-2024 роки 

7. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у вико-

нанні Програми 

Обласний бюджет 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, усього 

у тому числі: 

 

 

90137,37  тис. гривень 

8.1. коштів обласного бюджету 89111,07 тис. гривень 

8.2. інші джерела 1026,3 тис. гривень 
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2. Визначення проблем, на розв’язання  

яких спрямована Програма 

Фізичною культурою і спортом займаються 183,8 тис. осіб, або 17,2%  

від загальної кількості населення області. 

Для занять фізичною культурою і спортом в області налічується 

23 стадіони, 13 плавальних басейнів, 13 лижних баз, дві кінноспортивні бази, 

дві веслувальні бази, 488 спортивних залів, 1188 спортивних майданчиків (з 

них із синтетичним покриттям – 98), 26 тенісних кортів, 337 футбольних полів,  

13 лижних баз, 421 приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять, 

легкоатлетичний манеж. 

З метою створення належних умов для розвитку фізичної культури та 

спорту в області за минулий рік побудовано 10 спортивних майданчиків зі 

штучним покриттям, з них 2 – з тренажерним обладнанням, реконструйовано  

21 та відремонтовано 67 спортивних об’єктів, зокрема один стадіон,  

27 спортивних залів, 35 спортивних майданчиків та сім футбольних полів тощо. 

Значна робота щодо поліпшення матеріально-спортивної бази  

проводиться у Сумській, Охтирській, Конотопській, Шосткинській міських 

радах, Краснопільській та Миколаївській селищних, Нижньосироватській 

сільській та Лебединській міській радах Сумського району, Вільшанській 

сільській раді Роменського району. 

У навчально-виховній сфері забезпечено організацію та проведення 

змагань серед школярів, учнів професійно-технічних закладів, студентів вищих 

навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і спеціалізованих шкіл-інтернатів. 

У режим навчального процесу впроваджено проведення «фізкультхвилинок», 

«фізкультпауз», днів здоров’я та туристичних походів. 

Загалом до занять у спортивних секціях та групах оздоровчого напряму  

в позаурочний час у загальноосвітніх школах області залучено 48,0% від 

загальної кількості учнів. Значна робота проводиться у загальноосвітніх школах 

на території  Краснопільської та Степанівської селищних рад Сумського 

району, Глухівської міської ради Шосткинського району, Буринської, 

Конотопської, Кролевецької та Путивльської міських рад Конотопського 

району.  

Проводиться фізкультурно-оздоровча робота за місцем проживання 

населення. Забезпечено роботу обласного, міських у містах Суми, Шостка, 

Конотоп, Білопільської міської ради Сумського району та Кролевецької міської 

ради Конотопського району центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для 

всіх», якими забезпечено проведення різноманітних спортивно-масових  

заходів, у тому числі  всеукраїнських, які відбуваються на території області.  

До  фізкультурно-оздоровчих занять за місцем проживання населення 

залучено 56,0 тис. осіб або 5,2 % населення області.  

Для проведення фізкультурно-оздоровчої  та спортивної роботи серед 

людей з вадами здоров’я  в області функціонує Сумський регіональний центр з 

фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», утворені та діють Сумська 
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обласна організація федерації глухих України, Сумська обласна організація 

федерації незрячих України, громадські організації осіб з інвалідністю у містах 

Конотоп, Шостка, Ромни, Суми, Білопілля.  

У Косівщинській та Лебединській  школах-інтернатах для дітей з вадами 

слуху, Сумській  школі-інтернаті для дітей з розумовими та фізичними вадами 

працюють тренери регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів  

«Інваспорт» та комунального закладу Сумської обласної ради Сумська обласна 

дитячо-юнацька спортивна школа «Інваспорт». У містах Суми, Білопілля, 

Конотоп, Тростянець та Шостка працюють тренери-викладачі з видів спорту. 

В області проводиться робота щодо збереження  мережі дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, після проведення у 2019 році оптимізації ДЮСШ в області 

працює 48 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які  повністю забезпечені 

фінансуванням з  відповідних бюджетів. Заняттями у школах охоплено понад 

14 тис. дітей та підлітків, що становить 14,5% від загальної кількості учнівської 

молоді та є третім показником по Україні (середній показник по Україні – 12%). 

З кожним роком збільшується представництво спортсменів Сумщини, які 

входять до складу збірних команд України з олімпійських та неолімпійських 

видів спорту. Якщо у 2016 році їх було 365 осіб, то у 2020 році область 

представляють вже 542 спортсмени Сумщини  (у 2019 році – 489). 

На сучасному етапі розвитку фізичної культури і спорту в Сумській 

області виникає потреба у розв’язанні таких проблем: 

1) знецінення традиційних моральних цінностей у зв’язку з пропагандою 

жорстокості, насильства, зокрема через засоби масової інформації, що 

негативно впливає на патріотичні переконання громадян України; 

2) обмежена рухова активність, нераціональне та незбалансоване 

харчування, асоціальна поведінка у суспільстві; 

3) невідповідність матеріально-технічної бази для забезпечення 

фізкультурно-оздоровчої діяльності потребам населення за місцем проживання, 

роботи та в місцях масового відпочинку, у тому числі в сільській місцевості, 

зокрема осіб з обмеженими фізичними можливостями; 

4) низький рівень ресурсного забезпечення дитячо-юнацького та 

резервного спорту; 

5) відсутність спортивної інфраструктури, спроможної задовольнити 

потреби населення у щоденній руховій активності відповідно до фізіологічних 

потреб, зокрема осіб з обмеженими фізичними можливостями; 

6) невідповідність більшості баз олімпійської, паралімпійської та 

дефлімпійської підготовки європейським та світовим стандартам; 

7) недостатній рівень забезпечення спортивним інвентарем та 

обладнанням навчальних закладів; 

8) низький рівень проведення засобами масової інформації інформаційно-

роз’яснювальної роботи серед населення щодо усвідомлення цінності здоров’я, 

відповідального ставлення батьків до виховання своїх дітей та відсутність 

ефективної системи стимулювання населення до збереження здоров’я; 
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9) недостатній обсяг бюджетного фінансування та неефективне залучення 

позабюджетних коштів. 

Комплексне розв’язання існуючих проблем можливе шляхом 

розроблення, затвердження та виконання Програми розвитку  фізичної 

культури і спорту в Сумській області на 2021-2024 роки (далі – Програма). 

 

3. Мета Програми 

Метою Програми є відведення фізичній культурі і спорту в області 

провідної ролі як важливого фактору здорового способу життя, профілактики 

захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для 

всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та 

духовної досконалості людини, виявлення резервних можливостей організму, 

формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу держави 

у світовому співтоваристві. 

 

4. Шляхи і способи розв’язання проблеми 

Для розв’язання проблеми передбачається здійснити протягом  

2021-2024 років комплекс заходів, спрямованих на створення умов для: 

1) забезпечення фізичного виховання і спорту в навчальних закладах усіх 

типів, за місцем роботи, проживання та в місцях масового відпочинку 

населення; 

2) підтримки масового, дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, 

спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та ветеранів; 

3) забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту, 

видів спорту інвалідів; 

4) популяризації рухової активності як невід’ємного фактора здорового 

способу життя; 

5) поліпшення організаційного, нормативно-правового, кадрового, 

матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, 

інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту. 

Розв’язання проблем здійснюватиметься, зокрема, шляхом: 

1) створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності 

різних груп населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, 

здібностей та індивідуальних особливостей; 

2) популяризації здорового способу життя та подолання суспільної 

байдужості до здоров’я населення; 

3) забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів 

фізичної культури і спорту; 

4) забезпечення відбору осіб, які мають високий рівень підготовленості та 

здатні під час проведення спортивних заходів витримувати значні фізичні та 

психологічні навантаження, для подальшого залучення їх до резервного спорту; 

5) підтримки та розвитку олімпійського, неолімпійського, паралім-

пійського та дефлімпійського руху; 
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6) розбудови спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва та 

модернізації спортивних споруд, із залученням коштів інвесторів; 

7) надання якісних фізкультурно-спортивних послуг. 

 

5. Обсяги та джерела фінансування Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного 

бюджету, передбачених у галузі рішенням обласної ради про обласний бюджет 

на відповідний рік. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання 

Програми, становить 90 137,37 тис. гривень, з них кошти обласного  

бюджету – 89 111,07 тис. гривень, інші джерела – 1 026,3 тис. гривень  

Ресурсне забезпечення Програми наведено в додатку 1. 

 

6. Завдання і заходи Програми 

Напрями діяльності та заходи Програми наведено в додатку 2. 

У рамках виконання завдань та заходів Програми відповідальні за їх 

виконання місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування розробляють відповідні програми, з урахуванням поставлених 

завдань перед сферою фізичної культури і спорту. 

 

7. Результативні показники Програми 

Виконання Програми дасть можливість: 

1) підвищити рівень охоплення населення руховою активністю  

на 1-2 відсотки щороку; 

2) створити умови для соціальної адаптації та реабілітації інвалідів і осіб 

з обмеженими фізичними можливостями; 

3) підвищити рівень готовності молоді до служби у Збройних Силах та 

інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, 

правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах з метою 

захисту суверенітету та незалежності держави; 

4) підвищити рівень заінтересованості дітей та молоді до соціальних, 

профілактичних акцій, спрямованих на мотивацію свідомого ставлення до 

власного здоров’я; 

5) підвищити рівень поінформованості та обізнаності різних груп 

населення щодо формування здорового способу життя та профілактики 

негативних явищ серед дітей та молоді; 

6) забезпечити надання якісних фізкультурно-спортивних послуг 

спортивними клубами та фізкультурно-оздоровчими закладами, які 

функціонуватимуть відповідно до встановлених стандартів; 

7) залучити  не менше 14 відсотків дітей та молоді віком від 6 до 18 років 

до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах, створити умови для розвитку 

резервного спорту та ефективного поповнення складу національних збірних 

команд; 
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8) забезпечити збереження провідних позицій  спортсменів  Сумщини  у 

всеукраїнських та міжнародних змаганнях різного рівня; 

9) забезпечити збереження та створення розгалуженої мережі сучасних 

спортивних споруд; 

10) забезпечити підвищення професійних знань, фахового рівня та вміння 

працювати в нових соціально-економічних умовах, а також здійснення 

контролю за станом здоров’я, профілактикою травматизму, захворювань та 

якістю наданих медичних послуг. 

 

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її 

виконанням здійснює управління молоді та спорту Сумської обласної 

державної адміністрації. 

Виконавці Програми щороку до 15 січня надають управлінню молоді та 

спорту Сумської обласної державної адміністрації інформацію про виконання 

цієї Програми за попередній рік. 

Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації 

щороку до 25 січня надає узагальнену інформацію про виконання цієї Програми 

постійній комісії Сумської обласної ради з питань освіти, науки, культури, 

туризму, спорту та молодіжної політики. 

 



 

Додаток 1  

до Програми 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми 

 

Джерела  

фінансування 

Обсяг коштів,  

що 

пропонується 

залучити на  

виконання  

Програми 

(тис. гривень) 

У тому числі по роках: 

2021 2022 2023 2024 

Обсяг ресурсів 

усього, 
90137,37 18028,3 23537,7 24125,15 24506,22 

у тому числі:      

обласний  

бюджет 
89111,07 17791 23287,7 23862,15 24230,22 

інші джерела 
1026,3 237,3 250 263 276 
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Додаток 2  

до Програми 

 

Напрями діяльності та заходи Програми 
 

№ 

з/п 

Назва 

напряму  

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік 

заходів 

Програми 

С
т
р

о
к

 

в
и

к
о
н

а
н

н
я

 

Виконавці Джерела 

фінансу-

вання 

Орієн-

товний 

обсяг  

фінан-

сування,  

тис. 

гривень 

У тому числі за роками,  

тис. гривень:  

Результатив-

ні показники 

за роками: 

Очікувані  

результати 

2021 2022 2023 2024 2021-2024 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Створення 

умов для за- 

безпечення 

оптимальної 

рухової актив-

ності різних 

груп населен-

ня для зміц-

нення здо-

ров’я з ураху-

ванням інте-

ресів, здібнос-

тей та індиві-

дуальних 

особливостей 

кожного 

1.1. Організа-

ція та прове-

дення фізкуль-

турно-оздоров-

чих та спортив-

них заходів для 

різних верств 

населення, зок-

рема центрами 

фізичного здо-

ров’я населен-

ня «Спорт для 

всіх» 

 

2021-

2024 

роки 

Сумський 

обласний 

центр фізич-

ного здоров’я 

населення 

«Спорт для 

всіх», район-

ні державні 

адміністрації, 

сільські, се-

лищні, міські 

ради, їх вико-

навчі комі-

тети 

Обласний 

бюджет 

436 100 106 112 118 Проводити 

щороку   

18 заходів, 

залучати 4500 

учасників 

Підвищення рів-

ня охоплення н-

аселення рухо-

вою активністю 

на 1-2 відсотки 

щороку; ство-

рення умов для 

соціальної адап-

тації та реабілі-

тації осіб з 

інвалідністю та 

осіб з обмеже-

ними фізичними 

можливостями; 

підвищення рів-

ня готовності 

молоді до служ-

би у Збройних 

Силах та інших 

військових фор-

муваннях, утво-

рених відповідно 

до законів, пра-

воохоронних 

органах та інших 

1.2. Розвиток 

мережі сучас-

них центрів та 

клубів, які на-

даватимуть 

доступні та 

якісні фізкуль-

турно-спортив-

ні послуги різ-

ним групам на-

селення, зок-

2021-

2024 

роки 

Районні дер-

жавні адмі-

ністрації,  

сільські, 

селищні, 

міські ради, 

їх виконавчі 

комітети 

- - - - - -  
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 Продовження додатка 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
рема шляхом 

залучення 

інвесторів 

спеціальних 

службах з метою 

захисту сувере-

нітету та неза-

лежності 

держави  

1.3. Проведен-

ня щорічного 

оцінювання 

фізичної підго-

товленості 

населення 

2021-

2024 

роки 

Районні дер-

жавні адмі-

ністрації,  

сільські, 

селищні, 

міські ради, 

їх виконавчі 

комітети 

- - - - - -  

1.4. Забезпечен

ня проведення 

щороку  регіо-

нальних галу-

зевих спарта-

кіад та інших 

фізкультурно-

оздоровчих та 

масових спор-

тивних змагань 

2021-

2024 

роки 

Сумські 

обласні орга-

нізації фіз-

культурно-

спортивних 

товариств 

Обласний 

бюджет 
2699,2 336 779,5 787,7 796 Проводити 

щороку  

37 заходів, до 

яких залучати 

950 учасників 

1.5. Організа-

ція та прове-

дення обласних 

фізкультурно-

оздоровчих,  

спортивних за-

ходів та участь 

у всеукраїн-

ських змаган-

нях зі спорту 

ветеранів 

2021-

2024 

роки 

Управління 

молоді та 

спорту 

Сумської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 
570 100 150 170 150 Проводити 

щороку 

 9 обласних 

змагань,  

15 навчально-

тренувальні 

збори, 

забезпечити 

участь у  

15 всеукраїн-

ських змаган-

нях, вибороти 

25 медалей 
1.6. Сприяння 

наданню у 

користування 

на пільгових 

2021-

2024 

роки 

Районні дер-

жавні адмі-

ністрації,  

сільські, 

- - - - - -  
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 Продовження додатка 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
умовах спор-

тивних споруд, 

облаштованих 

засобами без-

перешкодного 

доступу до них 

для проведення 

фізкультурно-

оздоровчої та 

реабілітаційної 

роботи серед 

інвалідів та ве-

теранів спорту 

селищні, 

міські ради, 

їх виконавчі 

комітети 

1.7. Створення 

умов для під-

вищення рівня 

фізичної підго-

товки молоді 

для проход-

ження служби 

у Збройних 

Силах, інших 

військових 

формуваннях 

та проведення 

відповідних 

фізкультурно-

спортивних 

заходів, зокре-

ма Всеукраїн-

ську спарта-

кіаду допри-

зовної молоді 

2021-

2024 

роки 

Управління 

молоді та 

спорту, 

Департамент 

освіти і нау-

ки Сумської 

обласної 

державної 

адміністрації, 

районні дер-

жавні адмі-

ністрації, 

сільські, 

селищні, 

міські ради, 

їх виконавчі 

комітети 

Обласний 

бюджет 
262 60 63 68 71 Проводити 

щороку ІІ етап, 

залучати  

60 учасників та 

забезпечити 

участь  

у  ІІІ етапі  

12 осіб 

1.8. Сприяння 

діяльності 

спортивних 

клубів різних 

форм власності 

2021-

2024 

роки 

Районні дер-

жавні адмі-

ністрації,  

сільські, 

селищні, 

- - - - - -  
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 Продовження додатка 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
міські ради, 

їх виконавчі 

комітети 

1.9. Забезпе-

чення належ-

них умов для 

організації нав-

чання плаван-

ню у плаваль-

них басейнах, 

місцях масово-

го відпочинку 

громадян на 

воді в оздоров-

чих і спортив-

них таборах 

2021-

2024 

роки 

Районні дер-

жавні адмі-

ністрації,  

сільські, 

селищні, 

міські ради, 

їх виконавчі 

комітети 

- - - - - -  

2. Популяриза-

ція здорового 

способу життя 

та подолання 

суспільної 

байдужості до 

здоров’я 

населення 

2.1. Упровадже

ння соціальної 

реклами щодо 

пропаганди здо-

рового способу 

життя, підвищення 

рівня культури 

харчування, небез-

пеки активного та 

пасивного тютю-

нопаління, вжи-

вання алкоголю та 

наркоманії 

2021-

2024 

роки 

Районні дер-

жавні адмі-

ністрації,  

сільські, 

селищні, 

міські ради, 

їх виконавчі 

комітети  

- - - - - -  Підвищення рів-

ня заінтересо-

ваності дітей та 

молоді до соці-

альних, профі-

лактичних акцій, 

спрямованих на 

мотивацію свідо-

мого ставлення 

до власного 

здоров’я; підви-

щення рівня 

поінформова-

ності та обізна-

ності різних груп 

населення щодо 

формування здо-

рового способу 

життя та про-

філактики нега-

тивних явищ 

серед дітей та 

2.2. Проведен-

ня інформа-

ційно-просвіт-

ницьких захо-

дів, що пропа-

гують позитив-

ний вплив на 

здоров’я люди-

ни оптимальної 

2021-

2024 

роки 

Районні дер-

жавні адмі-

ністрації,  

сільські, 

селищні, 

міські ради, 

їх виконавчі 

комітети 

- - - - - -  
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 Продовження додатка 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
рухової актив-

ності з їх  вис-

вітлення у за-

собах інфор-

мації 

молоді 

2.3. Залучення 

до пропаганди 

здорового спо-

собу життя гро-

мадські об’єднання, 

профспілки, робо-

тодавців, держав-

них та громад-

ських діячів, 

відомих спорт-

сменів та мит-

ців 

2021-

2024 

роки 

Районні дер-

жавні адмі-

ністрації,  

сільські, 

селищні, 

міські ради, 

їх виконавчі 

комітети 

- - - - - -  

3. Підтримка та 

розвиток олім-

пійського, 

неолімпійсь-

кого, пара-

лімпійського 

та дефлім-

пійського 

руху 

3.1. Забезпе-

чення підготов-

ки та участі 

спортсменів 

області різних 

вікових груп у 

спортивних за-

ходах всеукраїн-

ського та міжна-

родного рівня з 

олімпійських видів 

спорту, у тому 

числі проведення 

навчально-трену-

вальних зборів на 

території України 

та за її межами, 

проведення облас-

них змагань 

2021-

2024 

роки 

Управління 

молоді та 

спорту 

Сумської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

53655 10857,2 

 

14037 14332 14429 Проводити 

щороку   

43 обласних 

змагання,  

120 навчально-

тренувальних 

зборів, 

забезпечити 

участь  

у 80 всеукраїн-

ських 

змаганнях, 

вибороти  

320 медалей  

Забезпечення 

збереження пе-

редових позицій 

успішної участі  

спортсменів 

області у всеук-

раїнських, між-

народних зма-

ганнях різного 

рівня 

3.2. Забезпе-

чення підготов-

2021-

2024 

Управління 

молоді та 

Обласний 

бюджет 

17289 3409,4 4615 4625 4640 Проводити 

щороку  
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 Продовження додатка 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ки та участі 

спортсменів 

області різних 

вікових груп у 

спортивних 

заходах все-

українського та 

міжнародного 

рівня з неолім-

пійських видів 

спорту, у тому 

числі про-

ведення нав-

чально-трену-

вальних зборів 

на території 

України та за її 

межами, прове-

дення обласних 

змагань 

роки спорту 

Сумської 

обласної 

державної 

адміністрації 

32 обласних 

змагання,  

120 навчально-

тренувальних 

зборів, 

забезпечити 

участь  

у 35  всеукраїн-

ському 

змаганні, 

вибороти 

 630 медалей 

3.3. Забезпе-

чення підготов-

ки та участі 

спортсменів 

області  у спор-

тивних заходах 

всеукраїнсько-

го та міжнарод-

ного рівня з  

видів спорту 

для інвалідів, 

проведення 

обласних зма-

гань 

2021-

2024 

роки 

Управління 

молоді та 

спорту Сум-

ської облас-

ної держав-

ної адмініс-

трації,  

Сумський 

регіональний 

центр фізич-

ної культури 

інвалідів 

«Інваспорт» 

Обласний 

бюджет 

999 178,6 250 270 300 Проводити 

щороку  

8 обласних 

змагань,  

16 навчально-

тренувальних 

зборів, забез-

печити участь 

у 24 всеукраїн-

ському та  

4 міжнародних 

змаганнях, 

вибороти  

100  медалей 

3.4. Забезпе-

чення виплати 

30 іменних сти-

пендій голови 

2021-

2024 

роки 

Управління 

молоді та 

спорту 

Сумської 

Обласний 

бюджет 

12238,87 2664 2974,8 3186,15 3413,92 Виплатити 

щороку  

30 стипендій 
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 Продовження додатка 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Сумської обласної 

державної адмі-

ністрації талано-

витим спортсменам 

області 

обласної 

державної 

адміністрації 

3.5. Популя-

ризація та роз-

виток олімпій-

ського руху, 

який забезпе-

чується  Сум-

ським регіо-

нальним від-

діленням Націо-

нального олім-

пійського комітету 

України 

2021-

2024 

роки 

Управління 

молоді та 

спорту Сум-

ської облас-

ної держав-

ної адмініс-

трації,  

Сумське 

регіональне 

відділення 

Національно-

го олімпійсь-

кого комітету 

України 

Обласний 

бюджет 

250,6 45,7 67,6 68,3 69,0 Проводити 

щороку  

10 навчально-

тренувальних 

зборів,  

7 заходів, 

залучити  

2000 учасників 

4. Розбудова 

спортивної 

інфраструк-

тури, у тому 

числі будів-

ництва та 

модернізації 

спортивних 

споруд 

4.1. Облашту-

вання багато-

функціональ-

них спортив-

них майдан-

чиків із синте-

тичним пок-

риттям на 

території 

об’єднаних 

територіальних 

громад  

2021-

2024 

роки 

Органи міс-

цевого само-

врядування  

- - - - - -  Забезпечення 

збереження та 

створення розга-

луженої мережі 

сучасних спор-

тивних споруд, 

які відповідають 

національним 

стандартам, шля-

хом будівництва 

щороку трьох 

багатофункціо-

нальних спор-

тивних майдан-

чиків із синте-

тичним покрит-

тям  

4.2. Облашту-

вання спор-

тивних майдан-

чиків з трена-

жерним облад-

нанням на 

території місь-

2021-

2024 

роки 

Органи міс-

цевого само-

врядування 

- - - - - -  
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 Продовження додатка 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ких, сільських, 

селищних 

територіальних 

громад  

5. Надання якіс-

них фізкуль-

турно-спор-

тивних послуг 

5.1. Забезпе-

чення надання 

якісних плат-

них послуг, які 

можуть нада-

ватися закла-

дами фізичної 

культури і 

спорту, що 

утримуються 

за рахунок 

бюджетних 

коштів 

2021-

2024 

роки 

Дитячо-

юнацькі 

спортивні 

школи 

обласного 

значення 

Інші 

джерела 

1026,3 237,3 250 263 276  Забезпечення 

підвищення 

професійних 

знань, фахового 

рівня та вміння 

працювати у но-

вих соціально-

економічних 

умовах 

5.2. Забезпе-

чення висвіт-

лення визнач-

них спортив-

них подій з 

олімпійського, 

паралімпійсь-

кого, дефлім-

пійського, 

неолімпійсь-

кого спорту, 

пропагування 

розвитку фіз-

культурно-

спортивного 

руху та здоро-

вого способу 

життя 

2021-

2024 

роки 

Управління 

молоді та 

спорту 

Сумської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

886,5 25,5 284 287 290 Забезпечувати 

щороку 

виготовлення 

та трансляцію 

50 сюжетів 

5.3. Забезпе-

чення перепід-

готовки, підви-

2021-

2024 

роки 

Управління 

молоді та 

спорту, 

Обласний 

бюджет 

86,7 14,6 

 

23,7 24 24,3 Здійснювати 

щороку 

підвищення 
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 Продовження додатка 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
щення каліфі-

кації кадрів,  

проведення 

атестації фа-

хівців у сфері 

фізичної куль-

тури і спорту 

Департамент 

освіти і нау-

ки Сумської 

обласної 

державної 

адміністрації, 

органи міс-

цевого само-

врядування 

кваліфікації  

5 осіб, 

забезпечення 

підвищення 

рівня 

професійної 

майстерності 

тренерів-

викладачів 

ДЮСШ 

Разом по Програмі 90137,37 18028,3 23537,7 24125,15 24506,22   
У тому числі: Обласний 

бюджет 

89111,07 17791 23287,7 23862,15 24230,22   

 Інші 

джерела 

1026,3 237,3 250 263 276   

 

 

Керівник апарату  Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки 

начальника управління  

молоді та спорту  Наталія ПОЖАРОВА 


