
Донецький регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з 

інвалідністю «Інваспорт» (далі ДРЦ «Інваспорт») є спеціалізованою 

державною установою, заснованою відповідно до рішення Донецької 

обласної ради від 28.12.2011 №6/8-215 шляхом перетворення Донецького 

обласного центру інвалідного спорту «Інваспорт». З метою продовження 

діяльності на території України ДРЦ «Інваспорт» був змушений тимчасово 

змінити місцезнаходження. На виконання розпорядження голови 

облдержадміністрації від 21.11.2014 №707 «Зміни до Положення про 

Донецький регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів 

«Інваспорт», затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації 

від 19 квітня 2012 року №221», регіональний центр здійснив перереєстрацію 

(02.12.2014) і базується у м. Бахмуті Донецької області.  
 

Основною метою стратегії ДРЦ «Інваспорт» на 2017-2021 є 

забезпечення розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю на 

регіональному рівні та проведення заходів з фізичної культури і спорту осіб з 

інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації. 
 

В загалі діяльність ДРЦ «Інваспорт» здійснюється за наступними 

напрямками: 
 

 участь у розробці національних і регіональних програм розвитку фізичної 

культури і спорту; 

 організація та проведення серед осіб з інвалідністю різних вікових груп 

навчально-тренувальних зборів, спортивних змагань, фізкультурно-

спортивних та реабілітаційних заходів; 

 покращення матеріально-технічного забезпечення спортивних баз для 

проведення заходів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та 

фізкультурно-спортивної реабілітації; 

 сприяння у створенні умов для безперешкодного доступу людей з 

обмеженими можливостями до фізкультурно-спортивних споруд; 

 сприяння в діяльності спортивних клубів осіб з інвалідністю, спортивних 

федерацій осіб з інвалідністю по нозологіях на місцях, інших громадських 

організацій фізкультурно-спортивного напрямку. 
 

Головним напрямком у Стратегії розвитку ДРЦ «Інваспорт» на 2017-

2021 роки є створення умов у регіоні, що дозволять людям з особливими 

потребами вести здоровий спосіб життя, систематично займатися фізичною 

культурою і спортом, мати доступ до розвиненої спортивної інфраструктури, 

приймати участь в реалізації регіональних спортивних подій спортсменам 

області з фізичними вадами і брати участь у всеукраїнських та міжнародних 

змаганнях. 

Загальна кількість осіб з інвалідністю області, в порівнянні з 

попередніми роками, значно зменшилась у зв’язку з подіями які 

відбуваються на теперішній час в нашому регіоні і в цілому в Україні. Проте 



активний спосіб життя продовжують вести особи з обмеженими 

можливостями, які вже не уявляють свого життя без спорту. З цими 

бажаючими займаються 25 тренерів зі спорту (18 з них з вищою спортивною 

освітою), у тому числі 5 штатних та 20 тренерів, що працюють в спортивних 

клубах.  
 

Основні напрямки діяльності в 2017-2021 роках, необхідні 

для досягнення поставленої мети: 
 

1. Створення розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд для 

доступності та їх використання людьми з особливими потребами. 

2. Удосконалення системи залучення людей з особливими потребами до 

реабілітаційно-оздоровчих та спортивних заходів. 

3.Покращення підготовки спортсменів високого класу та спортивного 

резерву серед осіб з інвалідністю. 

4. Підвищення рівня популяризації масового та професійного спорту 

серед людей з особливими потребами. 
 

Створення розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд для 

використання людьми з особливими потребами 

 

Питання доступності до спортивних об’єктів, які повинні надаватися 

для всіх людей, незалежно від їх фізичних можливостей та здібностей, 

залишається одним з найбільш приоритетних і важливих в стратегії роботи 

центру.  

Основними напрямками створення розгалуженої мережі сучасних 

спортивних споруд і об’єктів, обладнаних для використання осіб з 

інвалідністю, є: 

1. Визначення і затвердження переліку базових спортивних споруд для 

організації спортивно-масових та реабілітаційних заходів серед людей з 

інвалідністю. 

2. Затвердження та виконання плану заходів з оснащення спортивних 

споруд та об’єктів елементами доступності. 
 

З метою створення сприятливих умов для життя осіб з обмеженими 

фізичними можливостями, а саме вільного доступу до спортивних споруд в 

Донецькій області визначено перелік з 121 основної спортивної споруди, з 

яких 17 – цілком доступні (14,0%) та 71 частково доступні. Робота в цьому 

напрямку триває. Плани заходів щодо безперешкодного життєвого 

середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями складає та 

розглядає обласний комітет доступності. Тож питання щодо створення 

безбар’єрного середовища на Донеччини є на постійному контролі центру. 
 

Удосконалення системи залучення людей з обмеженими можливостями  

для реабілітаційно-оздоровчої та спортивної роботи 
 

1. Активізація роботи керівників органів управління фізичною 

культурою та спортом міськвиконкомів і райдержадміністрацій з 



громадськими активами щодо організації фізкультурно-оздоровчої та 

спортивної роботи серед осіб з обмеженими фізичними можливостями, 

створеними на місцях з числа представників громадських організацій осіб з 

інвалідністю. 

2. Відкриття нових спортивних клубів для осіб з інвалідністю та 

створення спеціалізованих груп для занять людей з фізичними вадами у вже 

існуючих спортивних клубах, як за місцем проживання, так і місцем роботи 

та навчання. 

3. Відкриття центрів соціальної та фізкультурно-спортивної реабілітації 

осіб з інвалідністю, спортивних секцій та реабілітаційних груп в якомога 

більшій кількості міст області. 

4. Забезпечення осіб з інвалідністю автотранспортними засобами для 

доставки до місця проведення навчально-тренувальних занять, міських та 

обласних змагань. 

5. Зміцнення матеріально-технічної спортивної бази спецшкіл-

інтернатів з фізичної культури та спорту, у тому числі будівництво 

багатофункціональних площинних спортивних споруд для задоволення 

потреб дітей з інвалідністю у занятті спортом. 
 

Покращення підготовки спортсменів високого класу та спортивного 

резерву серед людей з інвалідністю 

1. Підвищення рівня організації та збільшення кількості проведених 

обласних спортивно-масових заходів (у 2017 до 25, у 2018 до 27, у 2019 до 

29, у 2020 до 30, у 2021 до 33), а також заходів, що проводяться в містах і 

районах області. 

Щорічно в містах і районах області проводиться понад ста спортивно-

масових заходів серед осіб з інвалідністю за участі близько семи тисяч 

чоловік. На жаль в більшості міст та районів проводиться всього 2-3 заходи 

впродовж року, здебільшого до Міжнародного дня інвалідів. Отже необхідно 

підвищувати якість проведення міських змагань, розширювати 

впровадження нових видів спорту,  складати бізнес-плани з залученням 

позабюджетних коштів.  

Центр планує продовжити роботу по залученню спонсорських та 

позабюджетних коштів на проведення спортивних заходів, відрядження 

команд на спортивні змагання різних рівнів. Так, в 2016 році залучення 

позабюджетних коштів збільшилось майже вдвічі та склало понад 75,0 тис. 

грн. на проведення спортивних змагань та НТЗ. Значну фінансову підтримку 

Центру надає Донецький обласний осередок незрячих України, з яким Центр 

планує продовжити свою співпрацю і надалі. 

На майбутнє центр планує збільшити залучення позабюджетних 

коштів:       на 2017 рік – до 90,0 тис. грн. 

 на 2018 рік - до 115,0 тис. грн. 

 на 2019 рік – до 130,0 тис. грн. 

 на 2020 рік – до 150,0 тис. грн. 

 на 2021 рік – до 170,0 тис. грн. 



 

За рахунок покращення підготовки спортсменів з інвалідністю можливе 

залучення більшої кількості людей з особливими потребами до занять 

фізичною культурою і спортом. 

  В 2016 році ДРЦ «Інваспорт» провів 23 обласні заходи з видів спорту з 

залученням близько 550 спортсменів з інвалідністю, за винятком дітей. 

Спортсмени області постійно беруть участь у навчально-тренувальних 

зборах у складі збірної команди України, всеукраїнських та міжнародних 

змаганнях. Центр систематично здійснює контроль їх фізичного стану. 

Вважаючи на ситуацію в регіоні, спортсмени з інвалідністю впродовж 2016 

року проходили обов’язковий медичний огляд на базі обласного лікарсько-

фізкультурного диспансеру в м. Бахмут, у відділенні спортивної медицини м. 

Маріуполь та дехто за місцем проживання. В майбутньому, в разі 

сприятливої та мирної ситуації, планується проводити медичні огляди тільки 

на базі обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру. 
 

Щорічно центр забезпечує участь осіб з інвалідністю у таборах 

фізкультурно-спортивної реабілітації людей з фізичними вадами. У 2016 

році проведено 1 табір за участю 18 осіб з інвалідністю з вадами зору, слуху 

та ураженнями опорно-рухового апарату в Західному реабілітаційному 

центрі НКСІУ в с. Яворів Львівської області та реабілітаційно-спортивні 

збори за участю 19+5 осіб. В майбутньому планується реабілітація більшої 

кількості людей: у 2017 - 21 особи, 2018-23 особи, 2019-25 осіб, 2020-27 осіб, 

2021-30 осіб. 



Запланована кількість учасників обласних та всеукраїнських змагань 

з витратами 
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Заплановані обласні змагання, обласні навчально-тренувальні збори, 

участь у всеукраїнських змаганнях та зборах. 

 

93 95 97 99 101

62 64 66 68 70

24 26 28 30 32

2017 2018 2019 2020 2021

кількість обласних змагань

кількість участі на всеукраїнських 
та міжнародних змаганнях

кількість виїздів на навчально-
тренувальні збору у складі 
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Створення необхідних умов для спортивного удосконалення 

підготовки спортсменів з інвалідністю сприяє їх успішному виступу на 

всеукраїнських, міжнародних змаганнях, паралімпійських і дефлімпійських 

іграх. З року в рік зростає майстерність спортсменів з інвалідністю. Так, у 



2015 році спортивний розряд КМСУ мали п`ять спортсменів, а в 2016 році 

вже 13. Звання МСУ в 2015 – 5 чол., в 2016 – 8 чол.. Звання МСУМК в 2016 

році отримали 3 спортсмена и 2 спортсмена мають звання ЗМСУ. Отримання 

спортивних розрядів і звань є результатом роботи тренерів та спортсменів, 

яку центр планує продовжувати і надалі.  

Від кількості залучених осіб з інвалідністю до занять у реабілітаційних 

групах і спортивних секціях на місцях безпосередньо залежить кількість 

учасників у міських, обласних та всеукраїнських змаганнях. І як результат 

всієї роботи – кількість членів у складі збірних команд України, які 

представляють наш регіон. 
 

 Запланована кількість членів збірної команди України серед 

спортсменів з інвалідністю Донецької області 
 

2017 - 74 
чол.

2018 - 75 
чол. 

2019 - 77 
чол.

2020 - 79 
чол.

2021 - 80 
чол.

50 51 53 55 56

15 15 15 15 15

9 9 9 9 9

резерв

кандидати

основа

 
Участь спортсменів з інвалідністю Донецької області у спортивно-

масових заходах всіх рівнів 

 



На превеликий жаль деякі перспективні спортсмени з інвалідністю у 

зв’язку з бойовими діями на території регіону змушені були покинути своє 

постійне місце проживання та виїхали за межі регіону на підконтрольну 

українській владі територію. 

 

Підвищення рівня популяризації масового і професійного 

спорту серед осіб з інвалідністю 

 

В роботі центру велика увага приділяється організації та проведенню 

тематичних зустрічей з провідними спортсменами-інвалідами, чемпіонами і 

призерами всеукраїнських, міжнародних змагань, учасниками 

паралімпійських та дефлімпійських ігор. Вводиться в практику проведення 

відкритих уроків фізичної культури та майстер-класів з паралімпійцями і 

дефлімпійцями. Ведеться пропаганда фізкультурно-спортивного та 

реабілітаційного руху серед осіб з інвалідністю у засобах масової інформації. 

З метою активізації роботи по залученню інвалідів до активного 

способу життя, їх реабілітації та інтеграції у сучасне суспільство, висвітлення 

їх проблем і спортивних подій у 2016 році ДРЦ "Інваспорт" продовжує 

співпрацю з обласними та місцевими друкованими виданнями. Спортивні 

події висвітлюються на веб-сайті управління з питань фізичної культури і 

спорту облдержадміністрації - http://www.sport.donetsk.ua, в офіційній групі 

центру-https://vk.com/drcinvasport.  

Інформація про хід підготовки та результати виступів спортсменів-

учасників XV літніх Паралімпійських Ігор 2016 року у Ріо-де-Жанейро 

(Бразилія) висвітлювалась в соціальних мережах на сторінках ВКонтакте та 

Facebook ДРЦ «Інваспорт», на сайті національного комітету спорту інвалідів 

України та на сайтах міських рад Донецької області.  

Роботу щодо пропаганди активних занять фізичною культурою та 

спортом серед осіб з обмеженими можливостями центр планує проводити і 

надалі. 

 

 Збільшення залучення кількості людей з особливими потребами до 

занять фізичною культурою і спортом 
 

Уся робота центру направлена на збільшення кількості залучених до 

занять фізкультурою і спортом людей з особливими потребами . Тому із року 

в рік збільшується об`єм коштів обласного бюджету на утримання 

Донецького регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з 

інвалідністю «Інваспорт». На 2016 рік з загального фонду обласного 

бюджету виділені кошти в сумі 1758,8 тис. грн., у т.ч. на проведення 

спортивно-масових заходів – 360,0 тис. грн. Зі спеціального фонду виділено 

1706,5 тис. грн.. Також заплановані кошти державного бюджету у сумі 329,2 

тис. грн.. у тому числі: для проведення заходів з реабілітації інвалідів у сумі 

137,8 тис. грн. та підготовку спортсменів до Паралімпійських ігор у сумі 

135,1 тис. грн.  

 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjVy4HDkMjPAhVB2hQKHfxnAqMQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fvk.com%2F&usg=AFQjCNFuKeHTJc5NySpCyQoLccLj-aXXLw


На 2017-2021 роки ці витрати планується збільшити, а саме: 
 

2017 рік – до 2323,4 тис. грн. загальна сума видатків, у т.ч. видатки 

на проведення спортивних заходів – 397,6 тис. грн. 

2018 рік – до 2553,6 тис. грн. загальна сума видатків, у т.ч.  видатки 

на проведення спортивних заходів – 437,4 тис. грн. 

2019 рік – до 2748,8 тис. грн. загальна сума видатків, у т.ч. видатки 

на проведення спортивних заходів – 481,1 тис. грн. 

2020 рік – до 3023,7 тис. грн. загальна сума видатків, у т.ч. видатки 

на проведення спортивних заходів – 529,2 тис. грн. 

2021 рік – до 3326,1 тис. грн. загальна сума видатків, у т.ч. видатки 

на проведення спортивних заходів – 582,1 тис. грн. 
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Ці збільшення стосуються як проведення спортивно-масових заходів 

(змагань і навчально-тренувальних зборів), так і проведення реабілітаційних 

заходів серед осіб з інвалідністю.  

 

Прогноз  структури видатків  на утримання  ДРЦ «Інваспорт» 

 на 2017 – 2021р.р. 
 

 тис. грн.. 

Вид коштів 2017 р. 2018 р 2019 р 2020 р 2021 р 

Державний бюджет 180,6 236,6 310,0 406,0 531,9 

Підготовка 

спортсменів до 

Паралімпійських та  

Дефлімпійських ігор 

148,6 0 0 270,1 297,2 

 

Обласний бюджет 2323,4 2553,6 2748,8 3023,7 3326,1 

Інші джерела 90,0 115,0 130,0 150,0 170,0 



Проект структури видатків на утримання ДРЦ "Інваспорт" 

на 2017 рік  з обласного 2323,4 тис. грн. та державного 329,2 тис. грн. 

бюджетів            

Всього 2652,6 тис. грн.

148,6 тис. грн.
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 тис. грн. 

7,1%

1244,8
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46,2%

зарабітна плата, в тому числі нарахування

інші видатки

оплата коммнальних послуг та енергоносіїв

проведення спортивно - масових заходів

Нарахування на заробітну плату

реабілітація інвалідів за рахунок Фонду соціального захисту інвалідів 

заходи з підготовки до Дефалімпійських ігор

180,6 

тис. 

грн 

6,8%

 

В роботі центру мають місце проблемні питання: 
 

- недостатній рівень підтримки з боку місцевих органів виконавчої влади 

по створенню спортивних клубів осіб з інвалідністю, реабілітаційно-

оздоровчих центрів, громадських організацій осіб з інвалідністю 

спортивної спрямованості в фінансуванні, наданні приміщень, утримання 

тощо; 

- низький рівень матеріально-технічного забезпечення спортивних клубів 

осіб з інвалідністю; 

- недостатня кількість спеціалістів зі спортивною освітою для роботи з 

особами з інвалідністю у містах та районах області; 



- відсутність у містах та районах області місцевих центрів з фізичної 

культури і спорту осіб з інвалідністю; 

 

- замало уваги на місцях та коштів в місцевих бюджетах для створення 

безбар’єрного середовища для осіб з обмеженими фізичними 

можливостями, зокрема обладнання спортивних споруд. 

 

      Стратегія розвитку Донецького регіонального центру з фізичної 

культури і спорту інвалідів «Інваспорт» в 2017–2021 роках спрямована на 

продовження роботи по: 

 

• забезпеченню виконання державних програм «Розвиток спорту інвалідів та 

їх фізкультурно-спортивна реабілітація», «Заходи із соціальної, трудової та 

професійної реабілітації інвалідів» і Регіональної цільової програми розвитку 

фізичної культури і спорту в Донецькій області на 2017-2021 роки; 

 

• завершенню реалізації плану заходів по обладнанню затвердженого 

переліку базових спортивних споруд елементами доступності; 

 

• здійсненню навчально-тренувальної підготовки спортсменів з інвалідністю 

в регіоні, забезпечення їх спортивною формою та інвентарем, а також 

забезпечення їх участі в заходах, передбачених календарним планом 

спортивно-масових заходів регіону на 2017 - 2021 роки; 

 

• підготовці збірної команди області (за видами спорту) до участі у 

всеукраїнських та міжнародних змаганнях, паралімпійського та 

дефлімпійського резерву та спортсменів вищої спортивної майстерності; 

 

• вирішенню соціально-побутових питань провідних спортсменів-інвалідів 

регіону, у т. ч. виділення щомісячних стипендій з місцевих бюджетів, 

матеріальної допомоги та заохочення за результатами виступів на змаганнях 

вищого рівня; 

 

• здійсненню виїздів у міста та райони області з метою надання практичної та 

методичної допомоги органам управління фізичною культурою і спортом 

міськвиконкомів і райдержадміністрацій з питань організації фізкультурно-

оздоровчої і спортивної роботи серед осіб з інвалідністю; 

 

• залученню спонсорської допомоги, позабюджетних коштів на проведення 

спортивних змагань, придбання спортивної форми, обладнання, 

устаткування, відправки команд на змагання і тощо. 

 

 

В.о. начальника ДРЦ «Інваспорт»                     К.Б. Шевченко 


