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На№ _від Рівненська обласна рада

ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання рішення обласної ради № 55 від 24.12.2020 

«Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту в 
Рівненській області на період до 2020 року»

На виконання заходів, передбачених Програмою розвитку фізичної 
культури і спорту в Рівненській області на період до 2020 року (зі змінами) у 
2020 році була проведена певна робота.

Управлінням готувались пропозиції, які увійшли до проектів міжвідомчих 
обласних програм, заходів, розпоряджень голови облдержадміністрації, 
розроблених іншими структурними підрозділами облдержадміністрації. Зокрема, 
підготовлені наступні розпорядження голови обласної державної адміністрації:

№ 604 від 25.09.2020 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації в 
Рівненській області Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в 
Україні на період до 2025 року «Рухова активність -  здоровий спосіб життя -  
здорова нація» на 2021 рік»;

№ 622 від 06.10.2020 «Про організаційний комітет з питань розвитку 
обласної системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів 
їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни в Рівненській області»;

№ 638 від 12.10.2020 «Про Програму підтримки і розвитку спортивної 
медицини та лікувальної фізкультури Рівненської області на 2021-2023 роки в 
умовах реформування галузі охорони здоров’я»;

№ 777 від 16.12.2020 «Про схвалення змін до Програми розвитку фізичної 
культури і спорту в Рівненській області на період до 2020 року».

З метою забезпечення на належному рівні підготовки та проведення 
Олімпійського уроку та Олімпійського тижня в Рівненській області було дано 
відповідне доручення заступника голови обласної державної адміністрації, 
згідно з яким розроблено план заходів щодо проведення в закладах освіти 
області Всеукраїнського олімпійського уроку, організовано та забезпечено 
проведення заходу в населених пунктах області, висвітлення підготовки та 
проведення зазначених заходів у засобах масової інформації.

Департамент розвитку адміністративних послуг. 
м2 соціальної, молодіжної політики та спорту 
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Окремі питання діяльності галузі виносились на розгляд постійних комісій 
обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків; з питань молодіжної 
політики, фізичної культури і спорту. Зокрема, питання виділення коштів з 
обласного бюджету обласним організаціям фізкультурно-спортивних товариств, 
провідним спортивним клубам області, контролю за станом реалізації заходів 
Програми розвитку фізичної культури і спорту в Рівненській області.

Протягом 2020 року спортсмени Рівненщини виборювали призові місця на 
міжнародній арені. Зокрема, спортсмени були переможцями та призерами на 
міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту:

Демчишин Максим 3 місце на чемпіонаті світу з важкої атлетика серед 
юнаків, що відбувся 11-18.11.2020 (онлайн);

Коваленко Орест 3 місце на III зимових Юнацьких олімпійських іграх в 
м. Лозанна (Швейцарія), що відбулись 16-23.01.2020;

Омельчук Владислав 1 місце на Чемпіонаті Європи по пляжному 
волейболу до 18 років, що відбувся 16 -20.09.2020 в м. Ізмір (Туреччина).

Циганкова Олена 3 місце (дистанція жінки СІ-5000м.) на Кубку світу з 
веслування на байдарках і каное, що відбувся 25-27.09.2020 в м. Сегед 
(Угорщина);

Батрона Даніела 2 командне та 3 в особистому заліку на чемпіонаті Європи 
з гімнастики спортивної, що відбувся 09-12.12.2020 в м. Мерсині (Туреччина);

з неолімпійських видів спорту:
Мельченко Марина - 3 місце (Womens Physique, Open) на чемпіонаті 

Європи з бодібілдингу серед жінок, що відбувся 16-21.09.2020 в м. Санта 
Сусанна (Королівство Іспанія);

Самедов Тимур -  1 місце, Бабенко Богдан та Бурчак Вадим - 3 місця на 
чемпіонаті світу з самбо серед чоловіків, що відбувся 04-09.11.2020 в м. Нові Сад 
(Республіка Сербія);

Згідно з наказами Міністерства молоді та спорту України до списків 
збірних команд України з літніх олімпійських видів спорту було включено 
спортсменів області:

Збірні команди 
України 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік

основний склад 39 41 53 54 49
кандидати 68 67 78 81 57
резерв 65 66 82 83 74
Всього (осіб) 172 174 213 218 180

Щомісяця проводяться засідання комісії з атестації тренерів (тренерів- 
викладачів), до якої також входять представники управління у справах молоді та 
спорту облдержадміністрації. Упродовж 2020 року тренерські категорії 
присвоєно 85 тренерам області (у 2019 році - 114).

З метою підтримки кращих спортсменів області щомісяця виплачуються 
стипендії голови облдержадміністрації. У 2020 році виплачено стипендій 
провідним спортсменам та тренерам області з олімпійських видів спорту на 
загальну суму 1239,7 тис. грн., у тому числі для спортсменів -  695,6 тис. грн., для їх



тренерів -  544,1 тис. грн., виплачено одноразових грошових винагород за високі 
спортивні досягнення спортсменів та їх тренерів з олімпійських та неолімпійських 
видах спорту за підсумками виступів на міжнародних змаганнях на загальну суму 
692,2 тис. грн.

На виконання розпорядження голови Рівненської облдержадміністрації від 
21.11.2019 № 955 «Про затвердження порядку комплектування на конкурсній 
основі складу штатної спортивної команди резервного спорту Рівненської 
області», яке зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у 
Рівненській області 03.12.2019 за № 49/1413, затверджено в установленому 
порядку у Міністерстві молоді та спорту України склад штатної спортивної 
команди резервного спорту Рівненської області, яка функціонує з 01.05.2020. На 
зарплату спортсменам -  інструкторам використано кошти в сумі 807,3 тис. грн.

Наказами Міністерства молоді та спорту України у звітному році 
спортивне звання «Майстер спорту України міжнародного класу» - 4 
спортсменам, у тому числі 3 - з неолімпійських видів спорту та 1 - з видів спорту 
осіб з інвалідністю; «Майстер спорту України» - 44 спортсменам, у тому числі 31 
-  з олімпійських видів спорту, 13 -  з неолімпійських видів спорту.

У 2020 році з місцевих бюджетів галузь «Фізична культура і спорт» 
профінансовано на 11768,4 тис. грн. більше ніж у 2019 році (тис. грн.):

Назва показника 2019 2020 +/-
Усього з місцевих бюджетів 220541,6 232310,0 +11768,4
у тому числі:
з обласного бюджету 95449,5 94697,9 -751,6
з районних бюджетів та бюджетів міст 101714,8 119825,1 +18110,3
з місцевих бюджетів сіл, селищ, міст 9988,8 4136,6 -5852,2
з бюджетів ОТГ 13388,6 13650,4 +261,8

На фізичну культуру і спорт у 2020 році було залучено 22486,6 тис. грн. 
позабюджетних коштів, що на 3491,5 тис. грн. більше ніж у 2019 році. 
Інформація щодо суми використання цих коштів на олімпійські види спорту 
відсутня.

Зросли видатки на утримання спортивних шкіл з бюджетів всіх рівнів, у 
тому числі на придбання спортивного обладнання та інвентарю:

Назва показника 2019 2020 +/-
Усього витрат на роботу ДЮСШ, тис. грн. 109056,0 130224,0 +21168,0
із загальної суми витрачено із місцевих 
бюджетів, тис. грн. 86102,1 111099,7 +24997,6

із загальної суми витрати на:
навчально-спортивну роботу 4513,0 3639,0 -874,0
придбання спортивного обладнання та 
інвентарю 1822,0 2408,0 +586,0

утримання спортивних споруд 11248,0 11732,0 +484,0
оренду спортивних споруд 246,0 253,0 +7,0
оплату праці 70689,0 93559,3 +22870,3



Крім того, фінансування заходів з олімпійських видів спорту з обласного 
бюджету у 2020 році здійснювалось через департамент за КПКВК МБ 1115011 
«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів 
спорту» на загальну суму 4147,4 тис. грн. У 2020 році проведено 72 обласних 
заходи, 106 навчально-тренувальних зборів для команд області та забезпечено 
участь команд і спортсменів області у 139 чемпіонатах та кубках України з 
олімпійських видів спорту.

Із 37 дитячо-юнацьких спортивних шкіл області 19 забезпечені власними 
спортивними спорудами. Інші спортивні школи використовуються усю наявну 
спортивну базу загальноосвітніх навчальних закладів, про що укладені 
відповідні угоди з структурними підрозділами освіти райдержадміністрацій, 
міськвиконкомів та об’єднаних територіальних громад.

При департаменті створена комісія щодо укладення угод про співпрацю з 
обласними федераціями з видів спорту та делегування їм повноважень на 
розвиток відповідного виду спорту в області, до якої входять працівники 
департаменту, представники всіх обласних ФСТ та відомств. Так, упродовж 2020 
року такі угоди діяли з 30 обласними федераціями, з яких 14 федерацій з 
олімпійських видів спорту, 16 федерацій з неолімпійських видів спорту. У 2020 
році департаментом було укладено угоди з 6 обласними федераціями з видів 
спорту. Станом на 01.01.2021 такі угоди залишились чинні з 14 обласними 
федераціями з олімпійських видів.

З метою створення сучасної матеріально-спортивної бази в обласному 
центрі біля вулиці Макарова Кабінетом Міністрів України було виділено 
земельну ділянку площею понад 10 га. Розпочато «Будівництво універсального 
спортивного залу, спортивного комплексу комунального закладу «Обласна 
спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву» 
Рівненської обласної ради на території Шпанівської сільської ради (в районі вул. 
Макарова м. Рівне)». Департаментом з питань будівництва та архітектури 
Рівненської облдержадміністрації у 2020 році освоєно -  48659,896 тис. грн. в 
тому числі:

- 4694,896 тис. грн. кошти бюджету розвитку обласного бюджету;
- 38365,000 тис. грн. кошти державного фонду регіонального розвитку 

(загальний фонд);
- 5600,0 тис. грн. кошти місцевих бюджетів ОТГ;
У жовтні-листопаді 2020 року проведено коригування проектно- 

кошторисної документації, вартість об’єкта збільшилась до 435,2 млн. грн. 
Завершення будівництва планується у 2021 році.

Триває реконструкція однієї з головних спортивних споруд області - 
стадіону «Авангард» в м. Рівне.

За рахунок бюджетної програми «Будівництво мультифункціональних 
майданчиків для занять ігровими видами спорту» у звітному періоді завершено:

Реконструкцію спортивного майданчика СЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 на вул. 
Шептицького, 3 в м. Дубно Рівненської області під мультифункціональний 
майданчик для занять ігровими видами спорту (коригування);



Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими 
видами спорту на території Вараської загальноосвітньої школи I -III ст. № 2 
Вараської міської ради Рівненської області по м-н Будівельників, 56 в м.Вараш;

Реконструкцію спортивної площадки опорного закладу „Крупецька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Крупецької сільської ради Радивилівського 
району Рівненської області” по вул Шкільна, 13 в с. Крупець Радивилівського 
району Рівненської області (влаштування мультифункціонального майданчика 
для занять ігровими видами спорту)-коригування);

Реконструкція спортивної площадки в парку ім. Т.Г.Шевченка по вул. 
Паркова, 6 м. Радивилів Рівненської області (влаштування 
мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту) -  
коригування.

Загальна вартість проекту становила 11788,7 тис. грн., використано у 
2019 році - 8176,1 тис. грн., в 2020 році - 3612,6,1 тис. грн. місцевих бюджетів.

У 2020 році шляхом кооперування коштів місцевих та обласного бюджетів, 
а також із залученням коштів державного Фонду регіонального розвитку на 
території області завершено будівництво спортивних комплексів в містах Сарни 
та Дубровиця, реконструкцію бігових доріжок на стадіоні в місті Костопіль. 
Триває будівництво спорткомплексу в м. Здолбунів та реконструкція стадіону в 
смт Зарічне, будівництво плавального басейну в м. Костопіль тощо.

Розпорядженням голови облдержадміністрації № 777 від 16.12.2020 «Про 
схвалення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту в Рівненській 
області на період до 2020 року» та рішенням обласної ради № 55 від 24.12.2020 
«Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту в 
Рівненській області на період до 2020 року», продовжено термін дії Програми на 
2021 рік.

Стан виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту 
знаходиться на постійному контролі в Рівненській обласній державній 
адміністрації, її виконання триває.

Заступник директора департаменту 
начальник управління молодіжної 
політики та спорту

Світлана Янішевська, (0362)695118
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УКРАЇНА
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

вул. 16 Липня, 38, м.. Рівне, 33028,тел. (0362-2) 26-67-34 факс: 26-17-67 
E-mail: operator@med.rivne.com Код в ЄДРПОУ 02013136

________________ № _
на № ________ від

Рівненська обласна рада

Про виконання рішення Рівненської 
обласної ради від 06.09. 2017 р. № 654 
“Про Програму розвитку фізичної 
культури і спорту в Рівненській 
області на період до 2020 року” 
зі змінами від 15.02.2018 року №98

На виконання рішення в 2020 році інформуємо:
п. 86. У 2020 році у відділенні спортивної медицини та лікувальної 

фізкультури комунального підприємства “Рівненський обласний клінічний 
лікувально-діагностичний центр імені Віктора Поліщука” Рівненської 
обласної ради обстежень та реабілітації спортсменів, що були учасниками 
бойових дій, не проводилось.

В зв‘язку з пандемією коронавірусу та відповідно до Постанов КМУ 
“Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СОУГО-19” 
працівники відділення спортивної медицини та лікувальної фізкультури 
перебували на вимушеному простої з 18 березня до 08 вересня 2020 року. 
Планові обстеження спортсменів, в тому числі учасників бойових дій, в цей 
період часу не проводились. Заборона поширювалась також на проведення 
спортивно-масових заходів.

п. 94. Лікарі спортивної медицини в 2020 році проходили курси 
тематичного вдосконалення згідно графіка.

У вересні 2020 року завідувач відділенням прийняла участь в 
Ювілейній XX науково-практичній конференції “Сучасні досягнення 
спортивної медицини, фізичної реабілітації, фізичного виховання та 
валеології - 2020” в м. Одеса.

п. 96. Станом на 20.01.2021 року в Рівненській області зареєстровані 
та укомплектовані посади лікарів спортивної медицини:
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1- Березнівський район - 1,5 посади:
- комплексна дитячо-юнацька спортивна школа - 1,0 посада ;
- Березнівський ліцей спортивного профілю - 0,5 посади;

2 - Дубенський район - 1,0 посада:
- центр ПМСД Лубенської міської ради - 1,0 посада;

3 - Костопільський район -1 ,5  посади:
комунальний заклад “Костопільський ліцей-інтернат 

спортивного профілю ІІ-ІИ ступенів” Рівненської обласної ради - 
1,0 посада,

- дитячо-юнацька спортивна школа - 0,5 посади;
4 - м.Вараш - 1,0 посада:

- дитячо-юнацька спортивна школа - 1,0 посада;
5 - м. Рівне -  8,75 посади, з яких:

- комунальне підприємство “Рівненський обласний клінічний 
лікувально-діагностичний центр імені Віктора Поліщука” Рівненської 
обласної ради - 5,25 посади ( укомплектовано - 3,75)

- дитячо-юнацька спортивна школа № 2 - 1,0 посада
- дитячо-юнацька спортивна школа № 3 - 1,0 посада
- дитячо-юнацька спортивна школа № 4 - 0,5 посади
- комунальний заклад “Рівненський регіональний центр з 

фізичної культури і спорту “Інваспорт” Рівненської обласної ради -
1,0 посада.

Всього по області: 13, 75 посад: укомплектовано -  12,25 ( з них - 7,5 
посад - в ДЮСШ).

п. 97. Медичними працівниками відділення спортивної медицини та 
лікувальної фізкультури у 2020 році забезпечено 18 спортивно-масових 
заходів: національного рівня -  2, обласного -  7, міських -  9, з числом 
учасників 2089 чоловік. Звернулися за медичною допомогою 155 
спортсменів. Відпрацьовано на змаганнях 58 людино-днів. Лікарями 
спортивної медицини забезпечено 6 змагань і відпрацьовано 11 людино- 
днів.
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