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Паспорт 

міської Програми розвитку інвалідного спорту на 2018 - 2023 роки 

 

Назва Програми «Міська Програма розвитку інвалідного спорту на  2018 

- 2023 роки» 

Підстава для 

розробки 

Програми 

- Закон України «Про фізичну культуру і спорт»; 

- Статті 26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»; 

- Закон України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів» №875-ХІІ від 21.03.91 року;  

- Указ Президента України від 28 вересня 2004 року       

№ 1148/2004 «Про  Національну доктрину розвитку 

фізичної культури і спорту». 

Оприлюднення 

підготовки 

проекту 

Програми 

На офіційному веб-сайті м. Івано-Франківська 

www.mvk.if.ua 

Дата 

затвердження 

Програми 

 

Замовник 

Програми 

Міський центр з фізичної культури і спорту інвалідів 

«Інваспорт» 

Головний 

розробник 

Програми 

Міський центр з фізичної культури і спорту інвалідів 

«Інваспорт» 

Відповідальні за 

виконання 

програмних 

заходів(головні 

виконавці) 

Міський центр з фізичної культури і спорту інвалідів 

«Інваспорт», Департамент молодіжної політики та 

спорту Івано-Франківської міської ради 

Основні цілі 

Програми 

Досягнення високих спортивних результатів, розвиток і 

популяризація спорту серед людей з інвалідністю міста 

Івано-Франківська, підвищення рівня проведення 

змагань, підготовка спортсменів з обмеженими 

можливостями високого класу, підготовки членів і 

кандидатів у члени збірних команд України, охоплення 

людей з інвалідністю міста заняттями фізичною 

культурою і спортом. 

Розділи Програми 1. Вступ 

2. Мета програми 

3. Основні завдання програми 

4. Пріоритетні напрямки програми 

5. Фінансове забезпечення програми 

Розділ І «Основні напрямки розвитку інвалідного спорту 

в місті Івано-Франківську» 

http://www.mvk.if.ua/


Розділ ІІ «Спортивна робота» 

Розділ ІІІ «Фінансування програми» 

Строки реалізації 

Програми 

Січень 2018 – грудень 2023 роки 

Основні джерела 

фінансування 

заходів Програми 

Міський бюджет 

Обсяг коштів 

міського бюджету 

В межах кошторисних призначень 

Система 

організації 

контролю за 

виконанням 

програми 

Контроль за виконанням програми здійснює заступник 

міського голови О. Левицький.  

Виконавці Програми щороку до 20 січня інформують 

міську раду про стан виконання завдань Програми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. ВСТУП 

 Формування спортивного руху інвалідів в Україні бере свій початок з 

1989 року. Саме в цей час почали створюватись фізкультурно-спортивні та 

оздоровчі клуби інвалідів. 

 Громадськість інвалідів активно боролась за визнання соціальної 

значимості фізкультурного руху та необхідності відповідної підтримки. 

Завдяки цьому у 1992 році згідно з Законом України “Про основи соціальної 

захищеності інвалідів” №875-ХІІ від 21.03.91 р. були засновані обласні та 

міські центри з фізичної культури і спорту  інвалідів « Інваспорт». 

 Слід зазначити, що за існуючою статистикою  в м. Івано-Франківську 

проживає 12 940 людей з інвалідністю, з них – 846 дітей з інвалідністю до 18 

років. За період функціонування міського центру «Інваспорт» було залучено 

до участі у спортивно-масових заходах 44,3 % від загально статистичної 

кількості людей з інвалідністю. 
2. МЕТА ПРОГРАМИ 

 Досягнення високих спортивних результатів, розвиток і популяризація 

спорту серед людей з інвалідністю міста Івано-Франківська, підвищення 

рівня проведення змагань, підготовка спортсменів з обмеженими 

можливостями високого класу, підготовка членів і кандидатів у члени 

збірних команд України, охоплення людей з інвалідністю міста заняттями 

фізичною культурою і спортом. 
3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

3.1. Здійснювати заходи щодо залучення людей з інвалідністю до 

занять спортом разом з департаментом молодіжної політики та спорту, 

лікарями, Івано-Франківським міським центром «Інваспорт»; 

3.2. Забезпечити необхідні умови для підготовки і участі спортсменів з 

інвалідністю міста в міських, обласних та Всеукраїнських змаганнях; 

3.3. Планувати, організовувати та проводити змагання, вести облік 

виступу спортсменів з інвалідністю міста Івано-Франківська у змаганнях 

різного рівня; 

3.4. Забезпечувати спортсменів з обмеженими можливостями 

спортивними спорудами, інвентарем, спортивною формою, символікою; 

3.5. В залежності від нозології спортсменів з інвалідністю розвивати в 

місті Івано-Франківську шашки, шахи, пауерліфтинг, настільний теніс, легку 

атлетику, голбол, міні-футбол та ін.;  

3.6. Для кращої підготовки спортсменів з обмеженими можливостями  

залучити до учбово-тренувальних занять тренерів-викладачів; 

3.7. Забезпечити щорічне обстеження спортсменів з обмеженими 

можливостями  у лікарнях, де ведеться облік стану їх здоров’я. 
4. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ПРОГРАМИ 

1.Подальший розвиток інвалідного спорту в місті Івано-Франківську. 

2.Розвиток матеріально-технічної бази та інфраструктури інвалідного 

спорту. 

3.Дієва підтримка інвалідного спорту органами державної та місцевої 

влади. 

4.Залучення до навчально-тренувального процесу професійного 

тренерського складу та інших фахівців інвалідного спорту. 

5. Залучення коштів міжнародних донорських організацій. 
 



5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів державного, 

обласного та місцевих бюджетів в межах асигнувань передбачених на 

фінансування галузі «Фізична культур і спорт», асигнувань суб’єктів 

підприємництва усіх форм власності, громадських організацій, залучення 

спонсорських коштів, інших джерел не заборонених законодавством. 
РОЗДІЛ   І 

Основні напрямки розвитку інвалідного спорту 

 в місті Івано-Франківську 

1. Забезпечити підготовку і участь спортсменів з інвалідністю міста 

Івано-Франківська в першості Івано-Франківської області, готувати резерв до 

збірних команд області та України, організовувати та проводити на високому 

рівні спортивні змагання серед людей з інвалідністю в місті Івано-

Франківську.  

Департамент молодіжної політики та спорту, 

міський центр “Інваспорт” 

2018-2023 роки 

 2. Здійснювати заходи щодо збільшення чисельності людей з 

інвалідністю, які займаються фізичною культурою та спортом. 

Департамент молодіжної політики та спорту, 

міський центр “Інваспорт” 

2018-2023 роки 

 3. Надавати фінансову допомогу провідним спортсменам з обмеженими 

можливостями міста Івано-Франківська, для покращення їх виступів на 

всеукраїнському та  міжнародному рівні. 

Департамент молодіжної політики та спорту, 

міський центр “Інваспорт” 

2018-2023 роки 

4. Створити рівні умови для занять фізичною культурою, проведення 

тренувань та змагань людям з інвалідністю міста у спортивних закладах 

міста. 

Департамент молодіжної політики та спорту, 

міський центр “Інваспорт” 

2018-2023 роки 

 5. Організовувати та проводити спортивні та фізкультурно-

реабілітаційні роботи. 

Департамент молодіжної політики та спорту, 

міський центр “Інваспорт” 

2018-2023 роки 

6. Сприяти в установленому порядку будівництву ігрових спортивних 

майданчиків зі штучним покриттям та майданчиків для занять загальною 

фізичною підготовкою і спортом. 

Управління капітального будівництва,  

Департамент молодіжної політики та 

спорту, Департамент освіти і науки 

2018 - 2023 роки 



7. Придбати спортивні тренажери, інвентар та спортивне обладнання 

для  покращення умов занять фізичною культурою і спортом людей з 

інвалідністю. 

Департамент молодіжної політики та спорту, 

міський центр “Інваспорт” 

2018-2023 роки 

РОЗДІЛ ІІ 

Спортивна робота 

 Міський центр “Інваспорт” працює з інвалідами 4 нозологій: 

спортсменами з ураженням опорно-рухового апарату, вадами зору, вадами 

слуху та мови і вадами інтелекту. 

В  залежності від нозології спортсменів з обмеженими можливостями  в 

місті Івано-Франківську проводити тренування з  шашок, шахів, 

пауерліфтингу, легкої атлетики, плавання, настільного тенісу, міні-футболу, 

голболу. 

Проводити спортивно-масові заходи, навчально-тренувальні збори та 

змагання. 

Проводити  відбір спортсменів  до обласної Спартакіади та першості  

Івано-Франківської області. 

Департамент молодіжної політики та спорту, 

міський центр “Інваспорт” 

2018-2023 роки 

РОЗДІЛ ІІІ 

Фінансування програми 
1. Фінансове забезпечення програми буде реалізовуватись за рахунок 

коштів місцевого бюджету в межах асигнувань передбачених на 

фінансування галузі “Фізична культури і спорт” та інших джерел не 

заборонених законодавством. 

Фінансове управління,     

Департамент молодіжної політики та спорту 

2018-2023 роки 

2. Забезпечити фінансування для проведення  спортивно-масових 

заходів, навчально-тренувальних зборів та змагань, для перевезення інвалідів 

до спортивних закладів відповідно потреби. 

Фінансове управління,     

Департамент молодіжної політики та спорту 

2018-2023 роки  

3. Передбачати в бюджеті міста кошти на розвиток міського центру з 

фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», введення до штатного 

розпису посад заступника, бухгалтера та спеціалістів з фізичної реабілітації 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 2011 року 

№ 766 «Про деякі питання центрів з фізичної культури і спорту інвалідів 

«Інваспорт»», проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових 

заходів з видів спорту серед людей з інвалідністю, забезпечення спортивним 

інвентарем і обладнанням спортивних майданчиків. 

Фінансове управління,     

Департамент молодіжної політики та спорту 

2018-2023 роки 



Основні напрямки 

розвитку інвалідного спорту в м. Івано-Франківську 

 

№ 

п/п 
Назва заходу Виконавець 

Термін 

виконання 

Розмір 

фінансування 

Джерела фінансування 

Бюджет міста 
Інші 

джерела 

1 

Забезпечення підготовки і участі 

спортсменів з обмеженими 

можливостями  міста Івано-

Франківська в першостях Івано-

Франківської області, підготовка 

резерву до збірних команд області та 

України, організація та проведення на 

високому рівні спортивних змагань 

спортсменів з інвалідністю в місті 

Івано-Франківську.  

Міський центр 

«Інваспорт», 

Департамент 

молодіжної 

політики та спорту 

 

2018-2023 роки В межах кошторисних призначень 

2 

Надання фінансової допомоги 

провідним спортсменам з обмеженими 

можливостями міста Івано-

Франківська, для покращення їх 

виступів на всеукраїнських та  

міжнародних рівнях. 

Міський центр 

«Інваспорт», 

Департамент 

молодіжної 

політики та спорту 

 

2018-2023 роки В межах кошторисних призначень 

3 

Організація та проведення спортивної 

та фізкультурно-реабілітаційної 

роботи. 

Міський центр 

«Інваспорт», 

Департамент 

молодіжної 

політики та спорту 

2018-2023 роки В межах кошторисних призначень 

4 

Придбання спортивних тренажерів, 

інвентаря та спортивного обладнання 

для  покращення умов занять фізичною 

культурою і спортом людей з 

обмеженими можливостями. 

Міський центр 

«Інваспорт», 

Департамент 

молодіжної 

політики та спорту 

2018-2023 роки В межах кошторисних призначень 



5 

Введення до штатного розпису  

міського центру «Інваспорт» посад 

заступника, бухгалтера та спеціалістів 

з фізичної реабілітації 

Фінансове 

управління, 

департамент 

молодіжної 

політики та спорту  

2018-2023 роки В межах кошторисних призначень 

 

 


