
Реалізація завдань програми центру впродовж року забезпечувалась 

відповідно до функціональних обов’язків, визначених Положенням про 

Донецький регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів 

«Інваспорт», затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08.12.2016 №1120. 

Головним напрямкому Програмі розвитку ДРЦ «Інваспорт» на 2017 рік 

є створення умов у регіоні, що дозволять особам з інвалідністю вести 

здоровий спосіб життя, систематично займатися фізичною культурою і 

спортом, мати доступ до розвиненої спортивної інфраструктури, приймати 

участь спортсменам області з фізичними вадами в реалізації регіональних 

спортивних подій і брати участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях.  

Кількість людей з інвалідністю, за даними департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації, на кінець року складає 156,7 тис. 

людей з інвалідністю (у 2015 році - 177,0 тис., у 2016 – 144,0 тис.), з них 7,5 

тис. дітей. Фактично ця цифра значно менша. Адже велика кількість 

переміщених осіб, зареєстрованих на підконтрольній території, проживають 

за її межами. 

Загальна кількість людей з інвалідністю в Донецькій області, що 

займаються в реабілітаційних групах і спортивних секціях, зменшилась у 

зв’язку з подіями, які відбуваються на теперішній час в нашому регіоні. 

Проте активний спосіб життя продовжує достатня кількість осіб з 

інвалідністю, які вже не уявляють свого існування без спорту. З особами з 

інвалідністю займаються 26 тренерів зі спорту, у тому числі 6 штатних та 20 

тренерів, що працюють в спортивних клубах на громадських засадах.  

В 2017 році ДРЦ «Інваспорт» провів 29 обласних заходів з видів спорту 

з залученням близько 850 спортсменів з інвалідністю, за винятком дітей. 

Спортсмени області постійно беруть участь у навчально-тренувальних 

зборах у складі збірної команди України, всеукраїнських та міжнародних 

змаганнях. Протягом 2017 року центром підготовлено: 5 – КМСУ, 4 – МСУ, 

1- МСУМК, 4- ЗМСУ. 

Незважаючи на сьогоднішні труднощі, спортсмени області гідно 

виступали на змаганнях різного рівня. На ХХІІІ літніх Дефлімпійськіх іграх6 

представників Донеччини вибороли 5 медалей (1 золота, 1 срібна, 3 

бронзових), на міжнародних змаганнях 19 медалей (5 золотих, 5 – срібних, 9 

– бронзових), на Всеукраїнських змаганнях вибороли 171 медаль (66- 

золотих, 57 - срібних, 48 - бронзових) з видів спорту. 

За результатами виступів дефлімпійців очікується присвоєння тренеру 

дефлімпійців В. Врублевській звання Заслуженого тренеру України. 

З метою організації та розвитку фізкультурно-оздоровчої, 

реабілітаційної та спортивної роботи серед людей з інвалідністю в регіоні 

ДРЦ «Інваспорт» координує роботу Комунального закладу «Донецька 

обласна дитячо-юнацька спортивна школа для інвалідів» (ДО ДЮСШІ), 

співпрацює з трьома спортивними федераціями осіб з вадами зору, слуху та 

ураженням опорно-рухового апарату, шістьма спортивними клубами людей з 

інвалідністю, з обласною організацією інвалідів (ДООІ), обласними 



організаціями Українського товариства сліпих (УТОС), Українського 

товариства глухих (УТОГ). 

Протягом 2017 року центр продовжив роботу з розгалуження мережі 

відділень центру. Станом на 01.01.2018 п’ять фахівців за кошти центру 

працюють в Бахмуті, Маріуполі, Краматорську, Слов’янську та у 

Волноваському районі. Центр продовжує роботу щодо створення нових 

відділень центру «Інваспорт» та відкриття фізкультурно-спортивних клубів 

для людей з інвалідністю. 

Серед осіб з інвалідністю центр проводить фізкультурно-спортивну 

реабілітацію. Протягом 2017 року в травні місяці 21 спортсмен з інвалідністю 

пройшли фізкультурно-оздоровчу реабілітацію в фізкультурно-спортивному 

таборі на базі Західного реабілітаційного центру НКСІУ в с.Яворів 

Львівської області. А у серпні фізкультурно-спортивну реабілітацію на базі 

цього ж центру пройшли 8 спортсменів членів збірної України. У 2018 році 

регіональний центр планує продовжити роботу в цьому напрямку та 

збільшити кількість людей з інвалідністю, залучених до фізкультурно-

спортивної реабілітації в Західному центрі. 

Стан здоров’я спортсменів з інвалідністю впродовж року залишається 

на контролі центру. Всі учасники спортивних заходів всіх рівнів проходили 

глибоке медичне обстеження в спеціалізованих лікарських установах області. 

З метою підтримки і стимулювання розвитку спорту вищих досягнень в 

Донецькій області, матеріального заохочення та створення більш 

сприятливих умов для підготовки провідних спортсменів, членів збірних 

команд України за поданням центру 15 спортсменів з інвалідністю 

отримували обласні стипендії у розмірі 4 прожиткових мінімумів, ще 19 

спортсменів отримували стипендії міських рад. За результатами виступів на 

ХХІІІ літніх Дефлімпійських іграх відповідно до розпорядження голови 

обласної адміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 

15.02.2017 №141 «Про порядок виплати одноразових грошових винагород 

спортсменам та тренерам Донецької області» на заохочення тренерів і 

спортсменів з інвалідністю було надано з обласного бюджету понад 850 

тисяч гривень. 

Питання доступності до спортивних об’єктів, які повинні надаватися 

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

залишається одним з найбільш пріоритетних і важливих в роботі центру. На 

виконання Плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого 

середовища, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, 

керівника військово-цивільної адміністрації від 22.03.2017 №247, центр 

тримає на контролі питання доступності до спортивних об’єктів осіб з 

інвалідністю. Зі 121 спортивної споруди, які в області визнані базовими, для 

осіб з інвалідністю цілком доступні 17,частково доступні - 71. Відповідно до 

плану заходів робота по створенню безперешкодного середовища в області 

продовжиться і в 2018 році. 
 

На балансі центру спортивних споруд та медичної бази немає.  



 

Центр продовжує роботу по залученню спонсорських та 

позабюджетних коштів. Так, в 2017 році залучено понад 55,0 тис. грн. на 

обслуговування автотранспортного засобу, безоплатне надання приміщень 

для проведення спортивних заходів. Фінансову підтримку Центру надав 

Донецький обласний осередок незрячих України, ФОП А. Рибальченко та 

місцеві органи виконавчої влади. 

 

 

Вся робота центру максимально спрямована на створення необхідних 

умов для спортивного удосконалення спортсменів з інвалідністю, сприяння 

їх успішному виступу на всеукраїнських, міжнародних змаганнях, 

паралімпійських і дефлімпійських іграх.  

 

 

Кількість учасників обласних та всеукраїнських змагань з витратами 
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Покращення якості підготовки спортсменів з інвалідністю під час 

проведення навчально-тренувальних зборів та збільшення кількості людей з 

інвалідністю,залучених до обласних змагань та занять фізичною культурою і 

спортом, надає можливість проводити відбір кращих та більш підготовлених 

до участі у змаганнях вищого рівня. 
 

Проведення обласних змагань, обласних навчально-тренувальних зборів, 

участь у всеукраїнських змаганнях та зборах. 

 
 

Центр продовжує роботу з підготовки спортсменів, які входять до 

складу збірної команди України з видів спорту серед осіб з інвалідністю від 

Донецької області. В 2017 році кількість таких спортсменів з інвалідністю 

склала 66осіб.  
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Кількість членів збірної команди України серед спортсменів з 

інвалідністю Донецької області 
 

 
 

Зменшення кількості членів збірної команди області відбулося за 

рахунок відтоку спортсменів з інвалідністю, у тому числі провідних, за межі 

області і за межі країни та скасування у 2017 році консолідованого заліку між 

областями. Деякі спортсмени вимушені були перейти до регіонів, в яких вони 

отримали статус тимчасово переміщених осіб. 

Ситуація, що склалася в Україні на даний час, негативно вплинула на 

роботу центру через втрату спортивних споруд, які використовувались для 

проведення спортивних заходів серед людей з інвалідністю. У зв’язку з 

труднощами вільного переміщенням спортсменів в межах області 

зменшилась кількість як заходів, так і учасників у обласних заходах. 
 

Участь спортсменів з інвалідністю Донецької області у спортивно-
масових заходах всіх рівнів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою підвищення рівня популяризації масового та професійного 

спорту серед людей з інвалідністю, відповідно до Регіонального плану 

заходівна 2017 рік щодо реалізації Національної стратегії оздоровчої рухової 
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активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність-здоровий 

спосіб життя – здорова нація», в Донецькій областіфахівці центру відзняли 

відеоролик з соціальною рекламою щодо пропаганди здорового способу 

життя та рухової активності. Ролик транслювавсяна міському телебаченні 

Слов’янська, на VEB-EKPAHI центральної площі м. Дружківки,на VEB-

EKPAHI у Краматорську на перехресті вулиць Дворцова та Василя Стуса,на 

великому екрані у Центрі комплексної реабілітації осіб з інвалідністю 

«Донбас» (Краматорськ), у тролейбусах міста Бахмут,в міжміських автобусах 

м. Краматорська. У м.Покровськ на вул. Артема (р-н заводу динасових 

виробів) встановлено банер із зображенням спортсмена з інвалідністю, 

тенісиста Микити Рубцова, ав бахмутських тролейбусах розміщені рекламні 

інформаційні листівкипро залучення осіб з інвалідністю до занять спортом. 

Впродовж року центр продовжив співпрацю із засобами масової 

інформації. Всі заходи, що проводились центром, висвітлювались в мережі 

Інтернет в соціальних мережах на сторінках Fasebook та youtube, на сайтах: 

Національного комітету спорту інвалідів України 

http://www.2014.paralympic.org.ua, управління з питань фізичної культури та 

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

друкованих засобах інформації «Берег Надії», «Вперед»,«Приазовський 

робочий», «Мариупольский рабочий», «Іллічівець – спорт» та ін., а такожна 

регіональному телеканалі «ДоТеБе». З метою залучення осіб з інвалідністю 

до занять спортом центром підготовлено статтю «Сучасний спорт для людей 

з інвалідністю». В 2018 році центр планує створення офіційного сайту ДРЦ 

«Інваспорт». 

З метою пропаганди здорового способу життя та залучення до занять 

спортом працівники центру в повному складі разом зі спортсменами з 

інвалідністю в червні місяці взяли участь у загальному забігу в рамках 

проведення Всеукраїнського Олімпійського дня. В серпні місяці,на 

виконання розпорядження голови ОДА, керівника військово-цивільної 

адміністрації від 27.04.2017 №428, співробітники центру пройшли спортивне 

тестування. 

Загалом робота центру направлена на збільшення кількості залучених 

до занять фізкультурою і спортом людей з інвалідністю. Тому із року в рік 

збільшується об’єм коштів обласного бюджету на утримання Донецького 

регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт». За 

2017 рік з обласного бюджету центром отримано: 
 

- загальна сума видатків - 2536,0 тис. грн., у тому числі  

- видатки на проведення спортивних заходів - 452,4 тис. грн. 
 

Ці витрати було здійснено як на проведення спортивно-масових заходів 

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

заходів серед осіб з інвалідністю. 

Поряд з тим, що вдалося здійснити в 2017 році в роботі центру мають 

місце проблемні питання: 

- відсутність у регіонального центру своєї спортивної бази; 



- недостатня кількість спеціалістів по роботі з людьми з інвалідністю у 

містах та районах області за кошти місцевих бюджетів; 

- недостатній рівень фінансової підтримки з боку місцевих органів 

виконавчої влади щодо створення клубів і громадських організацій 

спортивної спрямованості для людей з інвалідністю, їхматеріально-

технічного забезпечення, надання приміщень, утримання тощо; 

 - відсутністьзацікавленості місцевих органів виконавчої влади у 

створеннів містах та районах області місцевих центрів або відділень 

регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів; 

 - відсутність заходів та коштів в місцевих бюджетахдля обладнання 

спортивних споруд та створення безбар’єрного середовища для осіб з 

обмеженими фізичними можливостями. 

У 2018 році Донецьким регіональним центром з фізичної культури і спорту 

інвалідів «Інваспорт» буде продовжено роботу по: 

• забезпеченню виконання Регіональної цільової програми розвитку фізичної 

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

• виконанню плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого 

середовища; 

• здійсненню навчально-тренувальної підготовки спортсменів з інвалідністю 

регіону, забезпеченню їх спортивною формою та інвентарем, а також 

забезпеченню їх участі в заходах, передбачених календарним планом 

спортивно-масових заходів регіону на 2018 рік; 

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

всеукраїнських та міжнародних змаганнях, паралімпійського і 

дефлімпійського резерву та спортсменів вищої спортивної майстерності; 

• вирішенню соціально-побутових питань провідних спортсменів з 

інвалідністю регіону, у т. ч. виділенню щомісячних стипендій з місцевих 

бюджетів, матеріальної допомоги та заохоченню за результатами виступів на 

змаганнях вищого рівня; 

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

методичної допомоги органам управління фізичної культури і спорту 

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 тощо. 

 

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


