
 

 

 
УКРАЇНА 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

11 сесія VII скликання 

РІШЕННЯ  

 

 

Від 27.07.2018 року                                                                                 № 11-4 

м. Кам’янка 

 

 

Про затвердження програми та заходів, 

Спрямованих на розвиток системи спортивної 

реабілітації учасників бойових дій на 2018-2020 роки,  

які брали участь в антитерористичній операції,  

у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони,  

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації  

у Донецькій та Луганській областях 

 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Указу Президента України від 12.05.2018 року №123/2018 «Про підтримку 

розвитку спортивної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в 

антитерористичній операції, у заходах із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях» та на виконання розпорядження Черкаської ОДА Про 

затвердження плану заходів «Про підтримку розвитку спортивної реабілітації 

учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, у заходах 

із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях»: 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити програму та план заходів, спрямований на розвиток системи 

спортивної реабілітації учасників бойових дій на 2018-2020 роки, що додається  

2. Виконавчому комітету Кам’янської міської ради поширити інформацію 

на території Кам’янської об’єднаної територіальної громади: 

- про заходи спортивної реабілітації учасників бойових дій на 2018-2020 

роки, зокрема про діяльність спортивних залів, фізкультурно-спортивних 



закладів та реабілітаційних установ, спортивних секцій, що надають відповідні 

послуги для вказаних осіб ; 

- про відкриття спортивних вуличних тренажерів на території Кам’янської 

об’єднаної територіальної громади. 

3.Виконавчому комітету Кам’янської міської ради  забезпечити виконання 

цього розпорядження. 

4.Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                     В.І. Тірон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

До рішення міської ради 

Від 27.07.2018р. № 11-4 

 

 

 

ПРОГРАМА 

Підтримки розвитку спортивної реабілітації учасників бойових дій, які 

брали участь в антитерористичній операції, у заходах із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областя на 2018-2020 роки. 
 

 

ВСТУП 

 

 

Програму підтримки розвитку спортивної реабілітації учасників бойових 

дій, які брали участь в антитерористичній операції, у заходах із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях на території Кам’янської 

об’єднаної територіальної громади 

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Досягнутий рівень розвитку фізичної культури і спорту в громаді не 

забезпечує оптимальної рухової активності учасників бойових дій, які брали 

участь в антитерористичній операції, у заходах із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях на території Кам’янської об’єднаної 

територіальної громади (надалі-учасники АТО). Фізична пасивність характерна 

для більшості учасників АТО. Недостатня рухова активність громадян у 

повсякденній діяльності негативно впливає на демографічну ситуацію в громаді 

та у країні в цілому. Протягом останніх років Україна займає 150 місце серед 223 

країн світу за показником середньої тривалості життя. Населення нашої країни 

живе на 10 років менше, ніж у Європі та багатьох країнах СНД. За даними 

Державного комітету статистики України кожен десятий українець не доживає 

до 35 років, а кожен четвертий - до 60 років.  

Розроблення  Програми викликано необхідністю вирішення проблемних 

питань у галузі фізичної культури і спорту для учасників АТО на території 

Кам’янської ОТГ. 

Внаслідок цього основними невирішеними проблемами на сьогодні 

залишаються: 

-негативний вплив низької рухової активності на стан здоров’я учасники 

АТО;  

-низький рівень забезпеченості спортивним інвентарем та обладнанням 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл, навчальних закладів, підприємств та 

установ; 

-недостатнє фінансування відповідно до потреб галузі. 



Це можливо вирішити шляхом концентрації зусиль та ресурсів, 

міжвідомчої співпраці, реалізації Програми із залученням фінансових ресурсів 

державного і місцевих бюджетів, вітчизняних та іноземних інвесторів, за умови 

чіткої координації діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування. 

 

РОЗДІЛ 2. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА 

НАПРЯМИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Мета Програми полягає у створенні умов для: 

-залучення учасників АТО та їх сімей до систематичних занять фізичною 

культурою і масовим спортом, популяризації здорового способу життя та 

сприяння розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації; 

-максимальної реалізації здібностей обдарованих учасників АТО, у тому 

числі  осіб з інвалідністю з їх числа. 

Основні напрями виконання Програми: 

1. Розвиток спортивної реабілітації: 

- забезпечення розвитку всіх напрямів фізичної культури (фізичне 

виховання, масовий спорт та фізкультурно-спортивна реабілітація) та створення 

умов для регулярної рухової активності з урахуванням інтересів, побажань, 

здібностей та індивідуальних особливостей кожного. 

2. Покращення системи розвитку спортивної реабілітації учасників АТО: 

– забезпечення доступності фізкультурно-оздоровчих послуг та послуг зі 

спортивної реабілітації для учасників бойових дій, насамперед для осіб з 

інвалідністю з їх числа. 

 

РОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

 

Фінансування Програми може здійснюватися за рахунок коштів міського, 

державного бюджетів, а також інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством України.  

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання бюджету 

та внесення змін на відповідний рік  у межах фінансового ресурсу на відповідний 

рік.  

 

РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ 

ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 

 

Організація виконання Програми покладається на Кам’янську міську раду, 

виконавчі органи міської ради, відділ освіти, культури, молоді та спорту 

виконавчого комітету Кам’янської міської ради. 

Безпосередній контроль та координація виконання заходів Програми 

здійснюється  відділом освіти, культури, молоді  та спорту виконавчого комітету 

Кам’янської міської ради. 

Виконавці Програми щоквартально до 2 числа місяця, що настає за звітним 

інформують відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету 

Кам’янської міської ради про хід її виконання. 

 

 



 

РОЗДІЛ 5. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЩОДО НАПРЯМІВ  

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ. 

 

спрямованих на розвиток системи спортивної реабілітації учасників бойових дій 

на 2018-2020 роки. 

 № 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

проведення 
Виконавці 

1. 

Поширити інформації про 

заходи спортивної реабілітації 

учасників бойових дій, зокрема, 

про діяльність спортивних 

залів, фізкультурно-спортивних 

закладів та реабілітаційних 

установ, спортивних секцій, що 

надають відповідні послуги для 

вказаних осіб 

Протягом року 

Виконавчий комітет 

Кам’янської міської ради 

 Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Кам’янської міської ради 

2. 

Залучати учасників бойових 

дій, які брали участь в 

антитерористичній операції, 

членів їх сімей до участі в 

спортивно-масових заходах 

Протягом року 

Виконавчий комітет 

Кам’янської міської ради 

 Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Кам’янської міської ради, 

 

3. 

Передбачити першочергове 

залучення до складу учасників 

таборів з фізкультурно-

спортивної реабілітації, що 

проводяться у Західному 

реабілітаційно-спортивному 

центрі (Львівська область, 

Турківський район), осіб з 

інвалідністю, які отримали її 

внаслідок участі в 

антитерористичній операції в 

окремих районах Донецької та 

Луганської областей 

Протягом року 

Виконавчий комітет 

Кам’янської міської ради 

 

4. 

Для осіб з інвалідністю, які 

мають певні здібності та 

відповідний рівень спортивних 

результатів, забезпечити 

проходження медичної 

класифікації на відповідність 

ступеня ураження 

(інвалідності) міжнародним 

критеріям, визначеним 

Міжнародним Паралімпійським 

Протягом року 

Виконавчий комітет 

Кам’янської міської ради 

 



комітетом та Міжнародним 

спортивним комітетом глухих. 

Створити таким особам 

належні умови для їх 

систематичних занять спортом 

з можливістю подальшої участі 

у всеукраїнських та 

міжнародних змаганнях з 

параолімпійських та 

дефлімпійських видів спорту, у 

тому числі Паралімпійських та 

Дефлімпійських іграх 

5. 

Внести зміни до програми 

розвитку фізичної культури і 

спорту в Кам’янській міській 

об’єднаній територіальній 

громаді на 2018-2020 роки, 

затвердженої рішенням VI сесії 

VII скликання від  

22.03.2018 року  №6-7, 

передбачивши заходи з 

розвитку системи спортивної 

реабілітації учасників бойових 

дій, які брали участь в 

антитерористичній операції, 

шляхом проведення 

спортивних змагань і 

фізкультурно-оздоровчих 

масових заходів 

Протягом року 

Виконавчий комітет 

Кам’янської міської ради 

 

6. 

Передбачити в Календарному 

плані фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів відділу 

освіти, культури, молоді та 

спорту на 2018 рік відповідні 

заходи на підставі 

затверджених положень про 

змагання, ініційованих 

громадськими об’єднаннями 

учасників бойових дій, які 

брали участь в 

антитерористичній операції 

Протягом року 

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Кам’янської міської ради, 

 

7. 

Залучати до участі в 

спортивно-масових заходах, 

зокрема, в турнірах з футболу, 

легкоатлетичних естафетах, 

учасників бойових дій, які 

брали участь в 

антитерористичній операції, 

членів їх сімей. 

Протягом року 

Виконавчий комітет 

Кам’янської міської ради 

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Кам’янської міської ради, 

 



8. 

Забезпечити висвітлення 

інформації про заходи 

спортивної реабілітації для 

учасників бойових дій на 

офіційному сайті виконавчого 

комітету Кам’янської міської 

ради 

Протягом року 

Виконавчий комітет 

Кам’янської міської ради 

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Кам’янської міської ради. 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                             А.М. Плєшкань 

 

 

 

 


