
Донецький регіональний центр з фізичної культури і спорту 

інвалідів «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». Свою діяльність центр формує відповідно до Положенням про 

Донецький регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів 

«Інваспорт», затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08.12.2016 №1120. 
 

Основною метою ДРЦ «Інваспорт» є забезпечення розвитку фізичної 

культури і спорту людей з інвалідністю на регіональному рівні,  проведення 

заходів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-

спортивної реабілітації. 

Діяльність ДРЦ «Інваспорт» здійснюється за наступними напрямками: 
 

 участь у розробці національних і регіональних програм розвитку фізичної 

культури і спорту; 

 організація та проведення серед людей з інвалідністю різних вікових груп 

навчально-тренувальних зборів, спортивних змагань, фізкультурно-

спортивних та реабілітаційних заходів; 

 покращення матеріально-технічного забезпечення спортивної бази для 

проведення заходів з фізичної культури і спорту людей з інвалідністю та 

фізкультурно-спортивної реабілітації; 

 сприяння у створенні умов для безперешкодного доступу людей з 

інвалідністю до фізкультурно-спортивних споруд; 

 сприяння в діяльності спортивних клубів людей з інвалідністю, спортивних 

федерацій людей з інвалідністю по нозологіях на місцях, інших громадських 

організацій фізкультурно-спортивного напрямку. 
 

Головним напрямком у Програмі розвитку ДРЦ «Інваспорт» на 2018 

рік є створення умов у регіоні, що дозволять людям 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.  

Загальна кількість людей з інвалідністю в Донецькій області, у зв’язку 

з подіями, які відбуваються на теперішній час в нашому регіоні, у порівнянні 

з попередніми роками, зменшилась до 156 тисяч (у 2015-177 тисяч). 

Відповідно до цього зменшилась і кількість осіб, що займаються в 

реабілітаційних групах і спортивних секціях, але активний спосіб життя у 

відсотковому відношенні веде значна кількість людей з інвалідністю, які вже 

не уявляють свого існування без спорту. З ними займаються 26 тренерів зі 

спорту, у тому числі 6 штатних та 20 тренерів, що працюють в спортивних 

клубах.  
 

 



Основні напрямки діяльності в 2018 році, необхідні 

для досягнення поставленої мети: 
 

1. Створення розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд для 

доступності та їх використання людьми з інвалідністю. 

2. Удосконалення системи залучення людей з інвалідністю до 

реабілітаційно-оздоровчих та спортивних заходів. 

3. Покращення підготовки спортсменів високого класу та спортивного 

резерву серед людей з інвалідністю. 

4. Підвищення рівня популяризації масового та професійного спорту 

серед людей з інвалідністю. 
 

Створення розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд для 

використання людьми з інвалідністю 

 

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 роботі центру.  

Основними напрямками створення розгалуженої мережі сучасних 

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

інвалідністю, є: 

1. Визначення заходів щодо створення безперешкодного доступу до 

спортивних споруд для організації спортивно-масових та реабілітаційних 

заходів серед людей з інвалідністю. 

2. Затвердження та виконання плану заходів з оснащення цих 

спортивних споруд та об’єктів елементами доступності. 
 

З метою створення сприятливих умов для життя людей з інвалідністю, 

а саме, вільного доступу до спортивних споруд в області визначено План 

заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища, 

затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника 

військово-цивільної адміністрації від 22.03.2017 №247. Робота в цьому 

напрямку триває. Плани заходів на 2018 рік щодо безперешкодного 

життєвого середовища для людей з інвалідністю складає та розглядає 

обласний комітет доступності. Двічі на рік центр проводить моніторинг стану 

доступності до спортивних об’єктів Донеччини. За результатами моніторингу 

з’ясувалось, що значна частина об’єктів, що використовується для 

спортивних заходів особами з інвалідністю, знаходяться у горизонтальній 

площині (стадіони, бігові доріжки, легкоатлетичні манежі, вуличні 

антивандальні тренажери тощо) і загалом не потребують додаткових витрат. 

Але питання відсутності санітарно-побутових пристосувань для 

фізіологічних потреб такої категорії спортсменів заважає проведенню 

спортивних заходів, а доступність площинних об’єктів не є стовідсотковою. 

Отже, повна доступність до спортивних споруд та забезпечення 

безбар’єрного середовища залишається однією з основних цілей в роботі 

центру. Спортивних споруд та медичної бази на балансі Центру немає.  



Удосконалення системи залучення людей з інвалідністю  

для реабілітаційно-оздоровчої та спортивної роботи  
Для удосконалення роботи по залученню людей з інвалідністю до 

занять фізкультурно-спортивною та реабілітаційно-оздоровчою роботою 

центр планує направити свої зусилля на: 
 

1. Активізацію роботи керівників органів управління фізичної культури 

та спорту на місцях з громадськими активами щодо організації фізкультурно-

оздоровчої та спортивної роботи серед людей з інвалідністю, створеними на 

місцях з числа представників громадських організацій людей з інвалідністю. 

2. Відкриття спортивних клубів людей з інвалідністю, створення 

спеціалізованих груп для занять осіб з інвалідністю в звичайних спортивних 

клубах, як за місцем проживання, так і за місцем роботи і навчання. 

3. Відкриття центрів соціальної та фізкультурно-спортивної реабілітації 

людей з інвалідністю, спортивних секцій та реабілітаційних груп. 

4. Забезпечення людей 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 залученні їх до занять спортом. 
 

Покращення підготовки спортсменів високого класу  

та спортивного резерву 
 

Підвищення рівня організації та збільшення кількості проведених 

обласних спортивно-масових заходів, а також заходів, що проводяться в 

містах і районах області – одна з найважливіших задач центру у наступному 

році. 

Щорічно в містах і районах області проводиться більше 100 спортивно-

масових заходів серед людей з інвалідністю за участі близько 5 тис. чол. Але 

в більшості міст та районів проводиться 2-3 заходи впродовж року, 

здебільшого до Міжнародного дня інвалідів. Тому є актуальною 

необхідність підвищувати якість і кількість проведення міських змагань, як 

за бюджетні кошти, так і 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 2017 році залучено понад 

55,0 тис. грн. на обслуговування автотранспортного засобу та оренду 

приміщень на проведення спортивних заходів. Фінансову підтримку Центру 

надає Донецький обласний осередок незрячих України, місцеві органи 

виконавчої влади та ФОП А. Рибальченко, з якими центр планує 

співпрацювати і надалі. 

 



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. За рахунок покращення підготовки 

спортсменів з інвалідністю можливе залучення до занять фізичною 

культурою і спортом більшої кількості людей з інвалідністю.  

 

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

з залученням близько 850 учасників, 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, 

що склалася в регіоні, спортсмени з інвалідністю впродовж 2017 року 

проходили обов’язковий медичний огляд на базі обласного лікарсько-

фізкультурного диспансеру в м. Бахмут, у відділенні спортивної медицини 

м.Маріуполь. Дехто - за місцем проживання з подальшим наданням 

обмінних карток до ОЛФД. В разі сприятливої ситуації в 2018 році 

проведення медичних оглядів планується здійснювати на базі обласного 

лікарсько-фізкультурного диспансеру в м. Бахмут та відділенні спортивної 

медицини м. Маріуполь. 
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Щорічно центр забезпечує участь людей з інвалідністю регіону у 

таборах фізкультурно-спортивної реабілітації. На 2018 рік заплановано 

проведення 2-х таборів за участю близько 40 людей з інвалідністю регіону з 

вадами зору, слуху та ураженнями опорно-рухового апарату в Західному 

реабілітаційному центрі НКСІУ в с. Яворів Львівської області та участь у 

реабілітаційно-спортивному зборі.  

 

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. 

Вся робота центру максимально спрямована на створення необхідних 

умов для спортивного удосконалення спортсменів-інвалідів, сприяння їх 

успішному виступу на всеукраїнських, міжнародних змаганнях, 

паралімпійських і дефлімпійських іграх.  

 
 

Збільшення кількості залучених людей з інвалідністю до занять у 

реабілітаційних групах і спортивних секціях на місцях безпосередньо 

впливає на кількість учасників у міських, обласних та всеукраїнських 

змаганнях. Результатом цієї роботи стає кількість членів збірних команд 

України, які представляють наш регіон. Тож їх збільшення у складі збірної 

команди України серед людей з інвалідністю – це завдання, яке центр ставить 

на 2018 рік. 



Проведення обласних змагань, обласних навчально-тренувальних 

зборів, участь у всеукраїнських змаганнях та зборах 
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Кількість членів збірної команди України серед спортсменів з 

інвалідністю Донецької області 
 

 
 

Не зважаючи на всі труднощі, що виникають в роботі, центр планує 

збільшити кількість осіб з інвалідністю, які залучені до занять фізкультурно-

оздоровчою та фізкультурно-реабілітаційною роботою, кількість учасників у 

обласних заходах і змаганнях вищого рівня. 

 



Участь спортсменів з інвалідністю Донецької області у спортивно-

масових заходах всіх рівнів 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Втрата трьох спеціалізованих шкіл для дітей з інвалідністю, що 

залишились на не підконтрольній Україні території, зменшила можливість 

відбору та підготовки молодих спортсменів. Закритість інформації про дітей 

з інвалідністю, що мешкають на території області, не дає достатньої 

можливості залучати цих дітей до занять спортом, розвивати їх здібності і 

тим самим готувати гідну заміну вже титулованим спортсменам з 

інвалідністю.  
 

Підвищення рівня популяризації масового і професійного 

спорту серед людей з інвалідністю 

 

З метою популяризації масового та професійного спорту серед людей з 

інвалідністю центром буде продовжено здійснювати наступні заходи: 

1. Організація та проведення тематичних зустрічей з провідними 

спортсменами з інвалідністю, чемпіонами і призерами всеукраїнських, 

міжнародних змагань, учасниками паралімпійських та дефлімпійських ігор. 

Введення в практику проведення відкритих уроків фізичної культури та 

майстер-класів з паралімпійцями і дефлімпійцями. 

2. Пропаганда фізкультурно-спортивного та реабілітаційного руху 

серед інвалідів у засобах масової інформації. 

Задля активізації роботи по залученню інвалідів до активного способу 

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

проблем і спортивних подій у 2018 році ДРЦ "Інваспорт" планує продовжити 

співпрацю з обласними та місцевими друкованими виданнями: «Берег Надії», 

«Приазовський робочий», «Мариупольский рабочий», «Іллічівець – спорт», 

«Вперед» та ін. Всі заходи, які проводить центр і його фахівці на місцях, 

висвітлюються в соціальних мережах на сторінках Fasebook та youtube. На 

сайтах ДРЦ «Інваспорт», https://invasportblog.wordpress.com; Національного 

комітету спорту інвалідів України http://www.2014.paralympic.org.ua,  

управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації - 

75 чол.  
члени збірної команди України 

понад 215 чол. 
учасники всеукраїнських та міжнародних змагань 

близько 800 чол. 
учасники обласних змагань 

понад 5,0 тис. чол. 
всього займаються у спортивних секциях та фізкультурно-оздоровчих групах 



http://www.sport.donetsk.ua, на міських телеканалах. На регіональному 

телеканалі «До ТеБе». Роботу щодо пропаганди здорового способу життя та 

активних занять фізичною культурою і спортом серед людей з інвалідністю 

центр планує проводити і надалі. 
 

Збільшення залучення кількості людей з інвалідністю 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 інвалідів 

«Інваспорт». На 2018 рік заплановано збільшити: 

- загальну суму видатків до 2253,1 тис. грн., у тому числі  

- видатки на проведення спортивних заходів - до 655,5 тис. грн. 

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 2018 рік 

Державний бюджет (реабілітація)    323,36 тис. грн. 

Підготовка спортсменів до паралімпійських ігор 969,98 тис. грн. 

Обласний бюджет               2253,1 тис. грн. 

Інші джерела            70,0 тис. грн. 
 

Проект структури видатків на утримання ДРЦ "Інваспорт"  на 2018 рік  

з обласного 2253,1 тис. грн. та державного 1293,3 тис. грн. бюджетів            

Всього 3546,4 тис. грн.

969,98

327,7
655,5

47,1
274,5

1931,5

323,36

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 Паралімпійськіх ігор 

 



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, їх матеріально-

технічного забезпечення, надання приміщень, утримання тощо; 

 - відсутність зацікавленості місцевих органів виконавчої влади у 

створенні на містах місцевих центрів або відділень регіонального центру з 

фізичної культури і спорту інвалідів; 

 - відсутність заходів та коштів в місцевих бюджетах для 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 на 

місцях 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. 

• 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 з 

інвалідністю 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 фізичної культури і спорту на 

містах з питань організації фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи 

серед людей з інвалідністю; 

• залученню спонсорської допомоги, позабюджетних коштів на проведення 

спортивних змагань, придбання спортивної форми, обладнання, 

устаткування, відправки команд на змагання тощо. 

 

 


