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1. ВСТУП 
 

Донецький регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з 
інвалідністю «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 осіб з 

інвалідністю «Інваспорт», затвердженого розпорядженням голови обласної 

державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 

від 03.06.2019 № 732/5-19. 

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. 

 

2. SWOT – аналіз діяльності 
 

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. 
 

 На території області здійснюється спортивна діяльність за 26 видами 

спорту серед чотирьох нозологій, які відповідають Кваліфікаційним нормам та 

вимогам Єдиної спортивної класифікації України. 

Основні види спорту - це легка атлетика, пауерліфтинг, плавання, баскетбол, 

голбол, настільний теніс, велоспорт, танці на візках, футзал, шахи, шашки.  

Однак найкращих досягнень в діяльності центру спортсмени області показали 

за чотирма видами спорту, які максимально розвиваються в регіоні і за 

результатами виступів в яких мають цілу плеяду чемпіонів та призерів 

Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, чемпіонатів світу, Європи і України. 

Це, насамперед, легка атлетика, плавання, пауерліфтинг та шахи. Розвиток 

всіх видів зумовив сильний тренерський склад, а саме: 12 тренерів мають 

звання «Заслужений тренер України» (Василенко Н.В., Дементьєв В.П., 



Казначеєв А.В., Казначеєва С.М., Котляров І.М., Лис В.М., Лисенко В.Г., 

Михайлов В.М., Морозова Т.В., Позднухов О.В., Понька В.О., Соколов Б.І.); 

наявність сучасних умов та повноцінного оснащення спортивним інвентарем 

для тренувань: легка атлетика (СК «Металург» м. Бахмут, спортивний зал 

Миколаївської СЗОШІ №7, спортзал Слов’янської СЗОШІ №23, сектор для 

метання ДС «Азовмаш», спортзал СК «Богатир» м. Маріуполь), пауерліфтинг 

(спортивний зал Слов’янської СЗОШІ №23, спортивно-оздоровчий клуб 

«Паралімпік» м. Маріуполь, СК «Металург» м. Бахмут), плавання (КЗ 

«Фізкультурно-оздоровчий комплекс м. Слов’янська», плавальний басейн 

КДЮСШ «Прометей» м. Маріуполь, плавальний басейн ДП «Артемсіль» м. 

Соледар).  
  

В роботі центру мають місце проблемні питання: 
 

- обмеження у зв’язку з карантином; 

- відсутність у регіонального центру своєї спортивної бази; 

- відсутність спеціалістів, що працюють з людьми з інвалідністю у 

містах та районах області за кошти місцевих бюджетів;  

- недостатній рівень фінансової підтримки з боку місцевих органів 

виконавчої влади щодо утримання існуючих та створення нових клубів і 

громадських організацій спортивної спрямованості для людей з інвалідністю, 

їх матеріально-технічного забезпечення, надання приміщень тощо; 

 - відсутність зацікавленості місцевих органів виконавчої влади у 

створенні в існуючих дитячо-юнацьких спортивних школах відділень для 

дітей з інвалідністю; 

 - відсутність даних про стан здоров’я дітей з інвалідністю в містах і 

районах для їх залучення до занять фізичною культурою та спортивною 

реабілітацією; 

- відсутність в місцевих бюджетах передумов фінансування осіб з 

інвалідністю на їх участь в обласних спортивних заходах. 
 

Незважаючи на це, центр продовжує вишукувати нові можливості для 

залучення молодих перспективних спортсменів, працює над покращенням їх 

спортивної майстерності, залучаючи їх до навчально-тренувальних зборів та 

участі в змаганнях різних рівнів. Підготовка молодих спортсменів і включення 

їх до збірної команді країни від нашого регіону - одна з першочергових задач 

працівників центру. 
 

3.Результати діяльності 
 

За попередні три роки проведено 91 обласний спортивних захід з 

залученням 2408 учасників з інвалідністю, за винятком дітей. Спортсмени 

області взяли участь у 290 навчально-тренувальних зборах у складі збірної 

команди України і у 163 всеукраїнських та міжнародних змаганнях.  

Протягом останніх трьох років центром підготовлено 30 - КМСУ, 14 -

МСУ, 4 - МСУМК, 1 - ЗМСУ. На Всеукраїнських змаганнях завойовано 634 



медалей (294 золотих, 161 срібних, 179 бронзових), встановлено 12 рекордів 

України; на чемпіонатах світу 37 золотих, 17 срібних, 14 бронзових та 

встановили 28 рекордів світу; на чемпіонатах Європи 16 золотих, 20 срібних, 

15 бронзових та встановили 4 рекорди Європи. На Всесвітній Шаховій 

Олімпіаді та ХІХ Дефлімпійських іграх: 2 золотих та 1 срібна, на Кубках Світу 

1 золота, 2 срібна, 2 бронзові медалі. 
 

В цьому році плани проведення спортивних заходів скорегувала 

епідеміологічна ситуація в світі, у зв’язку з якою не відбулися ХVІ літні 

Паралімпійські ігри, деякі чемпіонати світу, Європи та України, а саме: ЧС з 

дзюдо (слух), ЧС з пауерліфтингу (зір), ЧС з шашок (зір, УОРА), ЧС з 

тхеквандо (слух), ЧЄ з баскетболу (слух), ЧЄ зі спортивних танців на візках 

(УОРА) до яких готувались спортсмени Донеччини.  
 

Епідемія внесла зміни і в тренувальний процес провідних спортсменів, 

членів збірної України, в кількість проведених навчально-тренувальних зборів 

та міста їх проведення. Умови проведення тренувань ускладнювались 

дотриманням вимог і правил в умовах карантину, зменшення загрози 

захворювання для спортсменів, які змушені підтримувати свою спортивну 

форму. 
 

Роботі центру заважала нестабільність, що обумовлена епідемічною 

ситуацією, у зв’язку з цим більшість запланованих навчально-тренувальних 

зборів та змагань не було проведено. Це позначилось на підготовці 

спортсменів, їх фізичній формі і як слідство на кількості медалей, завойованих 

спортсменами. 

 

За результатами виступів спортсменів Донеччини на міжнародній арені 

можливо зробити наступні прогнози: 
 

1. Паралімпійські ігри з плавання – 3 золотих, 7 срібних та 7 бронзових 

нагород; 

2. Паралімпійські ігри з велоспорту – 1 золото, 1 срібло; 

3. Паралімпійські ігри з академічного веслування – 3-6 місце; 

4. Паралімпійські ігри з легкої атлетики – 2-4 місце (зір); 

5. Дефлімпійські ігри з легкої атлетики – 1 золото, 2 срібла, 2 бронзи; 

6. Дефлімпійські ігри з баскетболу – 3-6 місце; 

7. Дефлімпійські ігри з дзюдо – 1 золото, 4 бронзи; 

8. Чемпіонат світу з шахів – 1-3 місце (слух, УОРА); 

9. Чемпіонат світу з шашок – 2-6 місце (зір); 

10. Чемпіонат світу з пауерліфтингу – 6 золотих нагород (зір); 

11. Чемпіонат Європи зі спортивних танців на візках – 1-3 місце у дуеті 

та 1-3 у індивідуальній програмі. 

 



Проведення обласних змагань, обласних навчально-тренувальних 

зборів, участь у всеукраїнських змаганнях та зборах 
 

 

 

Все частіше на чемпіонатах Європи лунає гімн України, а наші 

спортсмени піднімаються на п’єдестал пошани і в цьому є значна заслуга 

спортсменів Донеччини. Щодо участі у Всеукраїнських змаганнях з легкої 

атлетики, плавання, дзюдо, футзалу, баскетболу, спортивних танців на візках, 

пауерліфтингу, шахів та шашок, спортсмени області не повертаються додому 

без медалей різного ґатунку. Цю добру традицію центр планує продовжити і 

надалі. Але найголовніші старти 2021 року – це Паралімпійські та 

Дефлімпійські ігри, тож збільшення навчально-тренувальних зборів 

направлено саме на ці події. 

 

4. Мета програми 
 

Програма розвитку ДРЦ «Інваспорт» на 2021 рік передбачає 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.  

Спортивною діяльністю та фізкультурно-реабілітаційною роботою в 

області охоплено близько п’яти тисяч осіб з інвалідністю. Це люди, які вже не 

уявляють свого існування без спорту. З ними займаються 28 тренерів зі 

спорту, у тому числі 8 штатних та 20 тренерів, що працюють в спортивних 

клубах.  

Основною метою програми на наступний період є допомога людям з 

інвалідністю адаптуватись в суспільстві в повсякденному житті за рахунок 

збільшення кількості людей, залучених до занять фізичною культурою і 

спортом, розвитку нових видів спорту в регіоні, покращення результатів 
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виступів провідних спортсменів на змаганнях різного рівня та виховання 

нових чемпіонів.  

 

Кількість учасників обласних та всеукраїнських змагань  

з витратами 

 

 
 

5. Ключові проекти і завдання Програми на рік 
 

Відповідно до наказу Мінмолодьспорту України та змінами до нього до 

списку спортсменів - кандидатів на участь у ХVІ літніх Паралімпійських іграх 

2021 року від Донецької області входять 24 спортсмена (23 спортсмени та 1 

спортсмен-лідер). Донеччину представлятимуть у 6 видах спорту: велоспорт 

(ЗМСУ Єгор Дементьєв), веслування академічне (МСУМК Ярослав Коюда), 

волейбол сидячи (КМСУ Марк Приймаков), легка атлетика (ЗМСУ Дмитро 

Ібрагімов, МСУМК Юлія Павленко, МСУ Понька Вячеслав (лідер Павленко 

Ю.), МСУ Володимир Пономаренко), плавання (Грицько Максим, МСУ 

Дворський Юрій, МСУ Іванов Владислав, МСУМК Крайник Василь, ЗМСУ 

Комаров Олександр, ЗМСУ Кліпперт Сергій, МСУ Коржова Вероніка, ЗМСУ 

Матло Ярина, МСУ Муравщіков Олексій, МСУ Німченко Ігор, ЗМСУ 

Смирнов Віктор, МСУ Сапель Анастасія, МСУМК Ярослав Семененко, 

МСУМК Трусов Андрій, Чернов Максим, ЗМСУ Данило Чуфаров,), бадмінтон 

(Ніна Козлова). Кропітка підготовча робота та тренування дають надію на 

вдалий виступ наших земляків. 

Відповідно до заходів Програми протягом останніх двох років центр 

впроваджує розвиток нових для нашого регіону видів спорту: бочча і 

бадмінтон. Бадмінтоністка області бере участь у всеукраїнських та 

міжнародних заходах з бадмінтону, а команда області з бочча вперше взяла 

участь у чемпіонаті України 2019 та напружено готувалась до участі в Кубку 

та чемпіонаті України 2020, але у з’вязку із введенням карантину ці заходи не 

відбулися. 
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В наступному році центр планує продовжити роботу щодо відкриття в 

містах області клубів соціальної та фізкультурно-спортивної реабілітації для 

осіб з інвалідністю. Такі клуби передбачається організувати в Бахмуті та 

Краматорську. 

З метою покращення навичок та удосконалення майстерності 

спортсменів - членів збірної команди області центр планує, за умови 

покращення епідеміологічної ситуації, поступове збільшення проведення 

навчально-тренувальних зборів з видів спорту напередодні проведення 

змагань різного рівня, у яких спортсмени братимуть участь.  
 

Кількість членів збірної команди України серед спортсменів з 

інвалідністю Донецької області 

 
 

6. Залучення альтернативних джерел фінансування 

Протягом останніх років Центр впроваджує для проведення спортивних 

заходів залучення інших джерел фінансування, крім бюджетних. На 2021 рік 

планується продовжити роботу по залученню спонсорських та позабюджетних 

коштів на проведення спортивних заходів, відрядження команд на спортивні 

змагання різних рівнів. Так, в 2020 році залучено близько 42 тис. грн. 

грошових коштів за рахунок безоплатного надання спортивних приміщень при 

проведенні обласних спортивних заходів та придбання спортивної атрибутики 

для нагородження учасників змагань. Фінансову підтримку Центру надає 

Бахмутська міська рада, Бахмутський індустріальний фаховий коледж 

Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний 

університет» та фізичні особи.  
 

Центр планує продовжити роботу по залученню спонсорських та 

позабюджетних коштів на проведення спортивних заходів, відрядження 

команд на спортивні змагання різних рівнів. 
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7. Очікувані результати від реалізації Програми 
 

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. Залучення якомога більшої кількості осіб з інвалідністю до занять 

спортом, створення необхідних умов для спортивного удосконалення вже 

діючих спортсменів з інвалідністю, 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 у складі збірної команди України 

від нашого регіону. Тож їх збільшення у складі збірної команди України серед 

людей з інвалідністю – це завдання, яке центр ставить на наступні два роки. 
 

За результатами виступів провідних спортсменів області на змаганнях 

різних рівнів на наступний рік очікується присвоєння спортивних розрядів: 
 

-  Кандидат у майстри спорту України - 6,  

-  Майстер спорту України - 2,  

-  Майстер спорту України міжнародного класу - 1. 

 

8. Пріоритети діяльності на наступні роки  
 

- Покращення результатів виступу спортсменів – представників області 

на Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, у чемпіонатах світу та Європи; 

- збільшення кількості спортсменів Донеччини у складі збірної команди 

України з видів спорту;  

- залучення нових людей до занять фізкультурно-спортивною та 

реабілітаційно-оздоровчою роботою серед людей з інвалідністю,  

- запровадження розвитку нових видів спорту,  

- відкриття нових спортивних клубів для 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.  
 

Фінансування діяльності центру з обласного бюджету 

на 2021 рік 
 

 – 5148,3 т. грн., у т. ч. на спортивно-масові заходи 772,2 тис. грн. 

 

Спортсмени з інвалідністю обов’язково проходять щорічний медичний 

огляд у медичних закладах за місцем проживання, в обласному лікарсько-

фізкультурному диспансері м. Бахмут, у відділенні спортивної медицини м. 

Маріуполь. В разі сприятливої епідеміологічної ситуації в 2021 році 



проведення медичних оглядів планується здійснювати тільки на базі 

спеціалізованих закладів: в обласному лікарсько-фізкультурному диспансері в 

м. Бахмут та відділенні спортивної медицини м. Маріуполь. 
 

Щорічно центр забезпечує участь людей з інвалідністю регіону у 

таборах фізкультурно-спортивної реабілітації. У 2020 році ці табори не 

відбулися у з’вязку з впровадженням карантину на всій території України, тож 

на 2021 рік регіональний центр планує продовжити роботу щодо організації 

таборів та залучити до фізкультурно-спортивної реабілітації близько 40 осіб в 

Західному реабілітаційному центрі НКСІУ в с. Яворів Львівської області та 

участь у реабілітаційно-спортивному зборі.  
 

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. 
 

Участь спортсменів з інвалідністю Донецької області у спортивно-

масових заходах всіх рівнів 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У 2021 році Донецьким регіональним центром з фізичної культури і 

спорту інвалідів «Інваспорт» буде продовжено роботу по: 
 

• завершенню 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 2021 рік готувати гідну заміну вже 

титулованим спортсменам з інвалідністю;  

78 чол.  
члени збірної команди України 

близько 100 чол. 
учасники всеукраїнських та міжнародних змагань 

близько 550 чол. 
учасники обласних змагань 

близько 4,0 тис. чол. 
всього займаються у спортивних секциях та фізкультурно-оздоровчих групах 



• 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 тому числі 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. 

 

В наступному році на утримання центру передбачається залучити кошти 

державного (реабілітація осіб з інвалідністю) та обласного бюджетів: 

 
  

3300,1

327,2 63,8 772,2
685,0

746,5

1624,6

Проект структури видатків на утримання ДРЦ "Інваспорт" на 2021 рік з 

обласного 5148,3 тис. грн. та державного бюджетів 2371,1 тис. грн.  

Всього 7519,4 тис. грн.

зарабітна плата, в тому числі нарахування

інші видатки

оплата коммнальних послуг та енергоносіїв

проведення спортивно - масових заходів

нарахування на заробітну плату

реабілітація осіб з інвалідністю за рахунок Фонду соціального захисту інвалідів 

заходи з підготовки до Паралімпійськіх та Дефлімпійських ігор 



Прогноз структури видатків на утримання ДРЦ «Інваспорт»  

на 2021 рік 
Державний бюджет (реабілітація)      746,5 тис. грн. 

Підготовка спортсменів до Паралімпійських  

та Дефлімпійських ігор      1624,6 тис. грн. 

Обласний бюджет      5148,3 тис. грн. 

Інші джерела            35,0 тис. грн. 

 


