
ВИКОНАННЯ ПЛАНУ 

заходів на 2019 рік з метою реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в  

Дніпропетровській області “Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація” 

 

Найменування завдання Найменування заходу 
Строк 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

Що зроблено 

1. Забезпечення координації 

дій усіх заінтересованих 

органів державної влади та 

органів місцевого 

самоврядування 

проведення засідання 

Координаційної ради з 

питань реалізації 

Національної стратегії 

оздоровчої рухової 

активності в 

Дніпропетровській області 

на період до  2025 року 

“Рухова активність – 

здоровий спосіб життя – 

здорова нація” при 

Дніпропетровській 
обласній державній 

адміністрації 

протягом                

року 

 

 

 

 

Управління молоді 

і спорту 

облдержадміністр

ації 

 

 

 

За 2019 рік було проведено 3 засідання Координаційної ради з 

питань реалізації Національної стратегії оздоровчої рухової 

активності в Дніпропетровській області на період до 2025 року 

“Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація” при 

Дніпропетровській обласній адміністрації 

2. Формування 

інфраструктури сучасних і 

привабливих спортивних 

споруд за місцем 

проживання, у місцях 

масового відпочинку 

громадян, на базі закладів 

загальної середньої освіти, 

що повинні бути 

легкодоступні для різних 
верств населення, 

насамперед 

малозабезпечених осіб 

 

1) проведення моніторингу 

стану забезпечення 

населення об’єднаних 

територіальних громад 

спортивними 

майданчиками відповідно 

до ДБН В.2.2-13-2003; 

 

до 15 червня Управління молоді 

і спорту 

облдержадміністр

ації,  

міськвиконкоми 

(за згодою), 

об’єднані 

територіальні 

громади (за 

згодою) 

Проведено моніторинг стану забезпечення населення об’єднаних 

територіальних громад спортивними майданчиками відповідно 

щодо ДБН В.2.2-13-2003. За результатами до Міністерства молоді 

та спорту України було надіслано відповідну інформацію (лист від 

27.12.2019 № 2142/0/246-19) 

2) розроблення та подання 
пропозицій до 

Мінмолодьспорту щодо 

ефективного використання 

спортивних споруд, що 

розміщуються на 

територіях об’єднаних 

територіальних громад 

незалежно  

від форми власності та 

до 01 вересня Управління молоді 
і спорту 

облдержадміністр

ації,  

міськвиконкоми 

(за згодою), 

об’єднані 

територіальні 

громади (за 

згодою) 

У 2019 році було проведено інвентаризацію спортивних споруд 
Дніпропетровської області. За підсумками якої було встановлено 

стан спортивних споруд та ефективність їх використання. Також 

було створено єдину електронну систему спортивної мережі 

Дніпропетровської області. Інформацію було направлено до до 

Міністерства молоді та спорту України  (лист від 27.11.2019 № 

1954/0/246-19) 



підпорядкування  

3. Формування ціннісного 

ставлення юнацтва, дітей та 

молоді до власного 

здоров’я, поліпшення стану 

фізичного розвитку та 

фізичної підготовленості з 

урахуванням вимог 

майбутньої професійної 

діяльності 
 

 

 

 

 

 

 

 

1) створення умов для 

підвищення рівня 

фізичної підготовки 

молоді для проходження 

служби у Збройних 

Силах України, інших 

військових формуваннях, 

утворених відповідно до 

законів, шляхом 
проведення відповідних 

фізкультурно-

спортивних заходів, у 

тому числі обласної 

спартакіади серед 

допризовної молоді; 

 

 

протягом 

року  

 

 

 

 

 

Райдержадміністр

ації, 

міськвиконкоми 

(за згодою), 

об’єднані 

територіальні 

громади (за 

згодою),  

Громадська 
організація 

“Дніпропетровськ

а обласна 

організація 

фізкультурно-

спортивного 

товариства 

“Динамо” 

України”  

(за згодою), 

навчальні заклади 
(за згодою) 

 

В  обласному етапі змагань з допризовної підготовки: 
- серед учнів закладів загальної середньої освіти взяли участь 

27 команд - 270 учасників. Переможцями стали учні Криворізького 
ліцею з посиленою  військово - фізичною підготовкою, які   
представляли нашу область на Всеукраїнських змаганнях і посіли 
ІІІ- місце.  
- серед студентів технікумів та коледжів 17 команд –  109 учасників, 

переможцями стали студенти Дніпровського транспортно-

економічного коледжу. 

- серед учнів закладів професійної (професійно-технічної ) освіти – 

42 команди – 294 учасника, Перемогу здобула команда 

Дніпровського вищого професійного училища будівництва. 
Проведені обласні змагання серед учнів закладів професійної освіти 

«Джура»  - 51 команда - 408 учасників.  Переможцями стали учні 

Міжрегіонального вищого професійного училища поліграфії та 

інформаційних технологій м. Дніпра. 
- В змагання фізкультурно-патріотичного фестивалю 

«Козацький гарт»  взяли участь 31 команда  -372 учасника. 
Переможцями стали учні Кам’янської гімназії № 11. 

-  Завершені змагання «Козацька наснага» серед учнів  закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти в яких взяли участь 
команди 32 навчальних закладів  - 256 учасників. 
Переможцями стала   команда Професійно-технічного училища 
№ 2 м. Дніпро  
 

2)  участь у Всеукраїнській   

інформаційно-

профілактичній акції 

“Відповідальність  

починається з мене”, 

спрямованої на  

популяризацію здорового 
способу життя; 

 

протягом  

року 

Управління молоді 

і спорту 

облдержадміністр

ації                   

Підведені підсумки обласного  етапу Всеукраїнського огляду-

конкурсу на кращий фільм (відеоролик) фізкультурно-спортивного 

спрямування «Країна майбутнього» у 5 номінаціях.: 

- в номінації « Ми  - спортивна сім’я»  переможець 

«Жовтоолександрівський ЗЗСО» П’ятихатського району; 

- в номінації «Швидше, вище, сильніше»  - Навчально-виховний 

Комплекс № 37 м. Кам’янське 
- в номінації «Стань чемпіоном» - «Загальноосвітня школа №4» 

м. Вільногірськ; 

- в номінації «Фізичне виховання сьогодні – здорова нація 

завтра» «Загальноосвітня школа №2» м. Вільногірськ; 

- в номінації «Від нас залежить майбутнє» - «Загальноосвітня 

школа № 3» м. Вільногірськ. 

Проведено обласний етап Всеукраїнської вікторини «Знавці 

олімпійського спорту»  серед учнів  2 – 9 класів закладів 

загальної середньої освіти . 



Проведено : 

 тренінг «Спорт за раді розвитку» у якому взяло участь – 30 

осіб. 

- семінар для керівників методичних об’єднань вчителів фізичної 

культури:«Впровадження сучасних фітнес-технологій в системі 

шкільної та позашкільної освіти» ; 

- спільне засідання науково-методичного об’єднання викладачів 

фізвиховання ЗВО та обласного осередку спортивної студентської 

спілки України 

3) забезпечення участі 
дітей з інвалідністю  

у відбіркових та фінальних 

змаганнях 

Всеукраїнської 

спартакіади “Повір у 

себе”; 

 

протягом  
року 

Департамент  
освіти і науки  

облдержадміністр

ації 

 

У 2019 року за програмою обласної Спартакіади «Повір у себе» 
проведені змагання : 
- з плавання в яких вляли участь 32 спортсмена – інваліда; 
- легкої атлетики  - 43 учасника; 
- баскетболу -39 учасників 
 Спортсмени – інваліди взяли участь у 19 всеукраїнських та 

міжнародних змаганнях серед інвалідів – 292 учасника. 

4) збільшення кількості 

загальнодоступних 

спортивних заходів для 

студентів закладів  

вищої освіти; 

протягом  

року 

Управління молоді 

і спорту 

облдержадміністр

ації,                    

департамент  
освіти і науки  

облдержадміністр

ації, комунальний 

заклад 

“Дніпропетровськ

ий обласний центр 

фізичного 

здоров’я 

населення  “Спорт 

для всіх” (за 

згодою), 

Громадська 
організація 

“Відділення 

Національного 

олімпійського 

комітету України 

в 

Дніпропетровській 

Всього обласним центром фізичного здоров’я населення  “Спорт 

для всіх” було проведено 59 спортивних заходів, в яких прийняло 

участь 8901 спортсменів. 

1.Турнір з футзалу до Дня Соборності України (100 чол.) 

2.Змагання з багатоповторного присідання (18 чол.) 
3. Відкриття залу для спортивних єдиноборств (35 чол.) 

4.Змагання з настільного тенісу(20 чол.) 

5.Змагання з шахів (26 чол.) 

6. Відкритий Всеукраїнський турнір з бадмінтону "FLY-DNIPRO 

OPEN-2019" (200 чол.) 

7.Обласні фізкультурно – оздоровчі заходи «Спортивна зима» (36 

чол.) 

8.Змагання "Остання зимова планка -2019"(50 чол.) 

9.Всеукраїнський турнір з футзалу "FUTSAL OPEN CUP 

"OLIMPIA+"(108 чол.) 

10.Змагання «Все для тебе» приурочений Міжнародному жіночому 

дню (9 чол) 
11.Змагання "Любиш млинці - люби млинці" (13 чол.) 

12.Турнір з футзалу WOMEN`S CUP "OLIMPIA+"(60 чол.) 

13."Весняний турнір з настільного тенісу"(25 чол.) 

14.Місячник «Спорт для всіх – спільна турбота» (300 чол) 

15.Спортивно-масовий захід приурочений до Всесвітнього дня 

Спорту (175 чол.) 

16.Турнір з футзалу  «Дніпровська весна – 2019» (162) 



області” (за 

згодою) 

 

 

17. Дитячо-юнацька ліга «OLIMPIA+» (1080 чол.) 

18. Турнір з футзалу «Дзвони Чорнобиля» (108 чол.) 

19.Фестиваль ранкової зарядки «Рух заради здоров`я» (500 чол) 

20. Турнір з футзалу «Кубок Перемоги – 2019» (108 чол.) 

21.Турнір з футзалу «Кубок Європейських Чемпіонів» приурочений 

до Дня Європи. (108 чол.) 

22. Обласні змагання «Мама, тато, я – спортивна сім`я» (30 чол) 

23.Обласний фестиваль «Здорова молодь – здорова нація» (20 чол) 

24.Відкритий чемпіонат України з сучасного п`ятиборства. (150 
чол) 

25.Всеукраїнські змагання з сучасного п`ятиборства «UKRAINIAN 

LASER RUN-CITY TOUR 2019» (250 чол.) 

26.Всеукраїнський фестиваль «Здорова молодь – здорова нація» (3 

чол.) 

27.Змагання з кросу до «Дня захисту дітей» (210 чол.) 

28.Обласні змагання «Козацькі розваги» (10 чол) 

29.Турнір з футзалу до Дня Конституції України.(100 чол) 

30.Турнір з пляжного футболу до Дня Молоді України. (100 чол) 

31.Відкритий турнір Фестиваль волейболу «Дніпровська акація» 

(250 чол.) 
32.Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід пляжний футбол 

«Спорт для всіх у парках та скверах»(120 чол) 

33.Всеукрвїнський фізкультурно – оздоровчий захід для дітей у 

літній період та заходи в оздоровчих таборах «Олімпійське літо» 

(100 чол) 

34. Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід для дітей у 

літній канікулярний період «Школа плавання» (115 чол.) 

35.IX Міжнародний турнір з бадмінтону серед юніорів «Ukraine 

Junior – 2019» U19 (100 чол) 

36. Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід «Біг заради 

гармонії в Україні» (150 чол) 

37.Турнір з футзалу «Кубок Незалежності 2019» серед дитячих 
команд 2008-2009 р.н. (130 чол) 

38. Турнір з футзалу «Кубок OLIMPIA +» серед дитячих команд 

2010 р.н. (72 чол) 

39.Фізкультурно-оздоровчий захід , приурочений до Дня фізичної 

культури і спорту «Спортивна олімпійська родина» (100 чол) 

40.Турнір з футзалу до Дня фізичної культури і спорту України» 

(150 чол) 

41.Всеукраїнський фестиваль «Мама, тато , я – спортивна сім`я» (4 

чол) 



42.Спортивне свято «Золота осінь-2019» 

43. Фізкультурно-оздоровчий захід «Спорт для всіх – радість 

життя» з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку. (30 чол) 

44.Фестиваль «Фітнес марафон» (200 чол) 

45.Турнір з футзалу «Кубок Захисника України – 2019» (72 чол) 

46.Спортивно масовий захід «День ходьби» (300 чол) 

47.Турнір з футзалу «FUTZAL CHILDREN OPEN CUP «OLIMPIA 

+» (150 чол) 

48.Турнір з футзалу «Дніпровська осінь 2019» (64 чол) 
49.Змагання з настільного тенісу (18 чол) 

50. «Дитячо – юнацька футзальна ліга «Olimpia +» спортивного 

сезону 2019-2020 року (1116 чол) 

51. Соціальний проект «Допомога спорту» (50чол) 

52. Змагання з шахів (30 чол) 

53. Реалізація інформаційно-пропагандиської компанії «Червона 

карта» (1000 чол) 

54.Турнір з футзалу до Дня української армії (100 чол) 

55.Змагання з багатоповторного жиму. (15 чол) 

56.Соціальна кампанія «Не лінуйся! Рухайся!» присвячена до Дня 

Святого Миколая (33 чол) 
57. Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід «Ти зможешь, 

якщо я зміг» (60 чол) 

58. Спортивне свято «Спортивне сузір`я – 2019» (150 чол) 

59.Фестиваль спорту «Святкова  ялинка – 2019» (108) 

 

 5) залучення до 

просвітницької роботи з 

ведення здорового способу 

життя видатних 

спортсменів та тренерів, у 

тому числі шляхом 

проведення ними майстер-

класів, відкритих 
тренувань 

 Управління молоді 

і спорту 

облдержадміністр

ації,                     

Громадська 

організація 

“Відділення 

Національного 
олімпійського 

комітету України 

в 

Дніпропетровській 

області” (за 

згодою) 

 

Відділення НОК України Дніпропетровської області: 

За  I квартал 2019 року відділенням НОК України 

Дніпропетровської області було проведено 18 заходів, в яких 

прийняли участь – 2600 учасників. 

«Олімпійський урок» -11, «Кращий спортсмен та тренер місяця» – 

3, «Do like Olympians» - 2,  

«Олімпійське лелеченя» - 2.  

За  IІ квартал 2019 року відділенням НОК України 
Дніпропетровської області було проведено 19 заходів, в яких 

прийняли участь – 7950 учасників. 

«Олімпійський урок» -10, «Кращий спортсмен та тренер місяця» – 

3, «Do like Olympians» - 2,  

«Олімпійське лелеченя» - 1, «Олімпійське літо» - 2, «Олімпійський 

День-2019» - 1. 

Наймасовішими з цих заходів був центральний захід «Олімпійський 

День-2019», обласний фінал заходу «Олімпійське Лелеченя» та 



заходи «Олімпійське Літо». 

Олімпійські заходи у ІІ кварталі 2019 року мали велику 

«географію», та проводились у: м.Дніпро, м.Кам’янське, 

м.Нікополь, м.Жовті Води, м.Синельниково, смт.Орлівщина, 

Нікопольському районі, пгт.Магдалинівка, Петриківському районі. 

Всі заходи пройшли за участі керівництва області, міст, районів, та 

наших уставлених Олімпійських чемпіонів і призерів. 

У ІІІ кварталі 2019 року відділенням НОК України 

Дніпропетровської області було проведено 29 заходів, в яких 
прийняли участь – 11525 учасників. 

Серед них:  

«Олімпійський урок» - 5 заходів, 2200 учасників (ПТУ№17, 

Агроуніверситет, Кільченська ЗОШ Магдалинівського району, 

Ліцей №100 м.Дніпро, ЗОШ №79 м.Дніпро) 

Районний захід «Олімпійський урок» на ж/м Перемога – 1 захід, 750 

учасників 

«Кращий спортсмен та тренер місяця» – 3 заходи, 150 учасників 

«Do like Olympians» - 2 заходи, 450 учасників (Кам’янська ЗОШ, 

ЗОШ №10 м.Дніпро) 

«Олімпійський тиждень» - 5 заходів, 1750 учасників (ЗОШ №23 
м.Дніпро, СЗШ №10 м.Нікополь, СЗШ №6 м.Павлоград, змагання з 

вітрильного спорту на базі яхт-клуба «Січ», ДВУФК) 

Центральний обласний «Олімпійський урок-2019» - 1 захід, 2000 

учасників 

«Олімпійське літо» - 6 заходів, 2500 учасників (м.Покров, «Перлина 

Придніпров’я», дитячий табір «Чорноморська Хвиля» - 2 заходи, 

Синельниківська ДЮСШ, с.Губиниха Новомосковського району) 

Модуль проекту #OlympicLAB "Волонтерство" пройшов на базі 

лікарні ім.Мечникова у Дніпрі – 1 захід, 75 учасників 

"Олімпійський день двора" п'ятий рік поспіль пройшов у Нікополі – 

1 захід, 350 учасників Спортивно-дитяче свято до Дня Національної 

поліції України, м.Дніпро – 1 захід, 800 учасників 
«Олімпійський день-2019» - м.Нікополь, 1 захід, 500 учасників 

Центральний обласний захід Олімпійський урок-2019, який 

відбувся 27 вересня, зібрав у сквері Героїв біля ОДА 2000 учасників 

на майже 30-ти локаціях з видів спорту. 

З 23-30 вересня заходи Відділення НОК України проходили в 

рамках Європейського тижня спорту. 

На Всеукраїнському фіналі проекту Олімпійське лелеченя у м.Київ 

з 7-14 вересня команда Кам’янської ЗОШ  Червоногригорівської 

ОТГ Нікопольського району виборола 2-ге місце (у змаганнях з 



волейболу). 

Разом зі спортивно-оздоровчим журналістським центром "Тригол" 

НСЖУ провели змагання з участю представників ЗМІ Придніпров’я 

(велосипедний спорт, стрільба з луку) 

У Придніпровській ЗОШ Червоногригорівської ОТГ 

Нікопольського району відбулась низка заходів до Дня серця – 

лекції, символічний пробіг вулицями селища зі смолоскипом та 

олімпійським прапором. 

У Дніпрі в якості партнерів провели благодійний заплив на каяках 
для допомоги дітям з аутизмом. 

Олімпійці Дніпра (Д.Міфтахутдинова та А.Коженкова) взяли участь 

у донорській акції «Здай кров-врятуй життя Героя». 

Дніпровський ліцей №142 став першим і єдиним представником 

нашої держави у Міжнародній мережі шкіл П'єра де Кубертена. 

Учні дніпровського ліцею №142 ім.П'єра де Кубертена взяли участь 

у міжнародному форумі шкіл суспільства з 24-31 серпня (Макон, 

Франція). 

До Дня народження міста Дніпро та з нагоди Дня фізичної культури 

і спорту разом із Соборною районною у місті радою провели 

центральний районний захід Олімпійський урок на ж/м Перемога. 
 

Всі заходи проходили за участі наших уставлених олімпійців, 

тренерів, фахівців. На заходи були запрошені керівники області та 

міст і районів. Так, наші заходи відвідали: губернатор 

О.Бондаренко; голова обласної ради Г.Пригунов; голова В НОК 

України А.Павелко; заступники голови Дніпропетровської ОДА 

І.Грицай та Д.Батура; начальник управління молоді і спорту ОДА 

О.Пшеничников; дворазовий призер ОІ з боксу, ректор ПДАФКіС 

В.Савченко та інші. 

Також всі заходи активно висвітлювались у ЗМІ, на ТБ, пресі. 

У ІV кварталі 2019 року відділенням НОК України 

Дніпропетровської області було проведено 15 заходів, в яких 
прийняли участь – 3170 учасників. 

Серед них:  

«Олімпійський урок» - 9 заходів, 1470 учасників 

«Кращий спортсмен та тренер місяця» – 2 заходи, 100 учасників 

«Do like Olympians» (СЗШ № 10 м.Нікополь) - 1 захід, 200 

учасників 

Центральний обласний захід «Олімпіський дует! Учитель та учень!-

2019» - 1 захід, 500 учасників (Червоногригорівська ОТГ, 

Нікопольський район) 



Чергова VІІІ звітна Асамблея В НОК України в Дніпропетровській 

області – 1 захід, 200 учасників (м.Дніпро) – за участі голови 

відділення А.Павелка та голови обласної ради С.Олійника 

VI турнір з футзалу пам'яті Заслуженого працівника фізичної 

культури і спорту України Анатолія 

Федоровича Габелко – 1 захід протягом двох днів, 700 учасників та 

глядачів – за участі гостей з різних НОКів України: Києва, Сум, 

Кропивницького та Горішніх Плавнів. 

Крім цього, наприкінці листопада за підтримки В НОК України, у 
Дніпрі пройшов черговий IV турнір з академічного веслування (на 

концептах) на призи Діни Міфтахутдинової. 

За підтримки В НОК України були проведені турніри з важкої 

атлетики пам’яті олімпійського чемпіона С.Рахманова (м.Дніпро) та 

на призи олімпійського чемпіона Ю.Зайцева (м.Кам’янське). 

У Дніпрі олімпійці (А.Коженкова та Д.Міфтахутдинова з 

виконавчим директором В НОК України О.Дювбаковим) 

долучились до акції "Здай кров - врятуй життя героя" (на базі 

обласної лікарні ім.Мечникова). 

Разом зі спортивно-оздоровчим журналістським центром "Тригол" 

НСЖУ провели змагання з участю представників ЗМІ Придніпров’я 
(шашки, спортивний більярд). 

Дніпровський ліцей №142 став першим і єдиним представником 

нашої держави у Міжнародній мережі шкіл П'єра де Кубертена. 

Віце президент Міжнародного Комітету П’єра де Кубертена Інес 

Ніколаус (Німеччина), виконавчий директор Олімпійської академії 

України Валентина Єрмолова разом з олімпійцями Дніпра були 

присутні на великому спортивному фестивалі, який пройшов на базі 

учбового закладу за всебічної підтримки В НОК України на початку 

жовтня.  

У жовтні двоє спортсменів представляли Дніпропетровщину на І 

Всесвітніх пляжних іграх (Доха, Катар). 

На Всеукраїнському конкурсі фотографів НОК України в категорії 
фотографів-професіоналів переміг наш земляк Дмитро Скубіцький. 

У Всеукраїнському конкурсі НОК України на кращу телепрограму 

"Світ спорту", переможцями стали ТРК "Рудана" (м.Кривий Ріг) та 

мотиваційний фільм-ролик про олімпійську чемпіонку Анастасію 

Коженкову. 

На ХІХ Всеукраїнському конкурсі серед спортивних журналістів 

«Україна олімпійська» в номінації "За відданість олімпійському 

руху" переміг дніпрянин Сергій Теодорович. 

Роботи всіх номінантів та переможців відбирались, оброблялись та 



подавались до журі силами обласного Відділення (О.Дювбаков). 

Голова відділення А.Павелко та виконавчий директор О.Дювбаков 

взяли участь у роботі Генеральної асамблеї НОК України (м.Київ), 

всеукраїнській семінар-нараді за підсумками роботи у 2019 році 

(м.Чернігів), заходах із святкування 29-ти-річчя з Дня заснування 

НОК України та засіданні комісії НОК України «По зв’язках з 

регіонами» (м.Чернігів). 

Дніпрянка Ярослава Магучіх перемогла у номінації «Зірка, яка 

сходить» у світі за підсумками 2019 року, а також визнано 
найкращою юною спортсменкою Європи. 

Всі заходи проходили за участі наших уставлених олімпійців, 

тренерів, фахівців. На заходи були запрошені керівники області та 

міст і районів. Так, наші заходи відвідали: голова обласної ради 

С.Олійник; голова В НОК України А.Павелко; начальник 

управління молоді і спорту ОДА О.Пшеничников; дворазовий 

призер ОІ з боксу, ректор ПДАФКіС В.Савченко та інші. 

Також всі заходи активно висвітлювались у ЗМІ, на ТБ, пресі. 

4. Упорядкування мережі 

центрів фізичного здоров’я 

населення “Спорт для всіх” 

та удосконалення 
нормативно-правової бази 

діяльності таких центрів 

 

проведення аналізу стану 

забезпечення населення 

центрами фізичного 

здоров’я населення “Спорт 
для всіх” та приведення 

нормативно-правової бази 

відповідно до 

законодавства 

протягом               

року 

Управління молоді 

і спорту 

облдержадміністр

ації,                     
комунальний 

заклад 

“Дніпропетровськ

ий обласний центр 

фізичного 

здоров’я 

населення  “Спорт 

для всіх” (за 

згодою) 

 

У 2019 році було проведено аналіз стану забезпечення населення 

центрами фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” та 

приведення нормативно-правової бази у відповідність із 

законодавством. 
У 2019 року в області створено та працює 1 обласний, 3 міських (у 

містах Кам’янське, Нікополь, Новомосковськ) та 4 сільських центри 

(Слобожанський Дніпровського району, Солонянський 

Солонянського району, Миколаївський Петропавлівського району, 

Спаський Новомосковського району). 

Постійно проводиться робота для створення умов для забезпечення 

населення центрами фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” 

5. Збільшення кількості 

загальнодоступних 

спортивних заходів для 
активного сімейного 

відпочинку в місцях 

масового відпочинку 

населення 

  

проведення 

загальнодоступних 

фізкультурно-оздоровчих 
заходів у місцях масового 

відпочинку населення  (у 

парках, скверах, на пляжах 

тощо)  

протягом              

року 

Управління молоді 

і спорту 

облдержадміністр
ації, 

райдержадміністра

ції 

міськвиконкоми 

(за згодою), 

об’єднані 

територіальні 

Протягом 2019 року у місцях масового відпочинку населення (у 

парках, скверах, на пляжах тощо) було проведено низку 

загальнодоступних фізкультурно-оздоровчих заходів. 
Центральний обласний захід Олімпійський урок-2019, який 

відбувся 27 вересня, зібрав у сквері Героїв біля ОДА 2000 учасників 

на майже 30-ти локаціях з видів спорту.  

 



громади (за 

згодою) 

 

6. Залучення інститутів 

громадянського суспільства, 

у тому числі молодіжних та 

дитячих громадських 

організацій, до проведення 

заходів з підвищення 

оздоровчої рухової 
активності населення 

 

1) сприяння здійсненню 

громадськими 

організаціями 

фізкультурно-спортивної 

спрямованості, 

ветеранськими, 

молодіжними та дитячими 
громадськими 

організаціями заходів, 

спрямованих на 

популяризацію та 

утвердження здорового і 

безпечного способу життя 

та культури здоров’я 

протягом               

року 

 

Управління молоді 

і спорту 

облдержадміністр

ації,  

громадські 

організації 

фізкультурно-
спортивної 

спрямованості, 

молодіжні та 

дитячі громадські 

організації (за 

згодою) 

 

Разом з Профспілкою металургів та гірників проведено зустрічі 
команд з ігрових видів спорту – 8100 чоловік.  
Разом з профспілкою НЗФ м. Нікополь організовано та  проведено 
змагання з плавання серед робітників Нікопольського заводу 
феросплавів та Покровського ГЗК –3180 чол.  
ДООФСТ  «Україна» - організовано та проведено разом з 
Вільногірським ГЗК змагання з легкої атлетики, боксу та 
пауерліфтінгу серед дітей, підлітків робітників та членів їх сімей – 
3720чол. 
Силових видів спорту – 380 чоловік, 
Виїздні оздоровлюючі змагання для робітників та їх сімей – 
3600чол.  
Проведено наради с директорами ДЮСШ та профспілковими 
комітетами найбільших підприємств по захисту власних 
спортивних баз – 5 нарад 112 чоловік. 
Проведено змагань на ВСК «МіКОМП» м. Кам'янське для 
робітників підприємств по завданню ЦР ФСТ «Україна» у рамках 
змагань членів ФСТ «Україна» 750 чоловік.     
 

2) залучення інститутів 

громадянського 

суспільства до 

фізкультурно-оздоровчих 

заходів у стаціонарних 

інтернатних установах та 

закладах системи 

соціального захисту 
населення, а також 

волонтерів з числа 

тренерів зі спортивних 

занять 

 

протягом               

року 

 

Управління молоді 

і спорту 

облдержадміністр

ації, департамент 

соціального 

захисту населення 

облдержадміністр

ації, 
комунальний 

заклад 

“Дніпропетровськ

ий обласний центр 

фізичного 

здоров’я 

населення  “Спорт 

для всіх” (за 

згодою) 

В комунальному закладі “Дніпропетровський дитячий 

будинок- інтернат” Дніпропетровської обласної ради” (далі – 

дитячий будинок-інтернат) системи соціального захисту області 

проживають діти з інвалідністю віком від 4 до 18 років з вадами 

фізичного та/або розумового розвитку, які потребують стороннього 

догляду, побутового і медичного обслуговування, освітніх та 

реабілітаційних послуг.  

З травня 2019 року дитячий будинок-інтернат співпрацює з 
Придніпровською державною академією фізкультури і спорту. 

Відповідно до умов договору про творче співробітництво 9 

студентів магістратури академії проходять практичні заняття в 

кабінеті лікувальної фізкультури, фізіотерапії та масажу під 

керівництвом лікаря ЛФК Піндічева С.О. У відділенні медико-

соціальної реабілітації закладу працюють випускники ПДАФКіС, 

магістри за спеціальністю “Фізична терапія, ерготерапія”. 

Заклад тісно співпрацює з Дніпропетровським обласним 

центром з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт” та 

комунальним позашкільним закладом освіти “Дніпропетровська 

обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа для дітей-

інвалідів” Дніпропетровської обласної ради. В цих закладах 



займаються спортом 5 вихованців: двоє з них брали участь у 

чемпіонаті Дніпропетровської області з бочча, троє вихованців – у 

чемпіонатах України з плавання серед спортсменів з вадами 

опорно-рухового апарату.  

В комунальному закладі “Верхньодніпровський дитячий 

будинок-інтернат №2” Дніпропетровської обласної ради” створена 

футбольна команда “Дніпровець”, для тренування якої залучений 

тренер дитячої юнацької спортивної школи м. Верхньодніпровська 

– Драй Олександр Миколайович. Команда неодноразово приймала 
участь у Міждународному футбольному турнірі людей з 

обмеженими можливостями “SENI CUP”, які проводилися у 

м.Києві. У 2019 році команда була учасником Міждународного 

футбольного турніру людей з обмеженими можливостями “SENI 

CUP” та зайняла призове третє місце.  

 

3)  проведення обласних 

спартакіад, змагань серед 

учасників бойових дій, 

волонтерів і членів їх 

сімей;  

 

протягом               

року 

 

Управління молоді 

і спорту 

облдержадміністр

ації 

 

ДООФСТ «Спартак» 

1.Турнір з волейболу пам’яті “Героїв Небесної сотні” - 9ком.90уч 

2. Катання на ковзанах учасників АТО та членів їх родин – 120 уч. 
3. І обласна спартакіада серед учасників АТО (ООС) з обмеженими 
можливостями –93 уч. 
4. Турнір зі стрільби з лука серед учасників АТО та волонтерів –
75уч. 
5. Турнір з волейболу серед учасників АТО та волонтерів – 10 ком. 
95 уч. 
6. Відкритий турнір з пляжного волейболу - 8 ком. 56 уч. 
7. Тренування на каяках серед учасників АТО та членів їх сімей – 
120 уч. 
8. Турнір серед учасників АТО та волонтерів зі стрільби з лука – 
63уч. 
9. Турнір з пляжного волейболу сере учасників АТО та волонтерів – 
9 ком. 54 уч. 
10. IV відкрита спартакіада учасників АТО(ООС), волонтерів та 
членів їх родин – 235 уч. 
11. Тренування на ковзанах серед учасників АТО та членів їх родин 
– 161 уч. 

12. Турнір з волейболу до «Дня Захисника Вітчизни» серед 

учасників АТО та волонтерів  - 9 ком. 83 уч. 

4)  проведення обласних, 

районних спортивно-

масових заходів та змагань 

з видів спорту згідно   

з єдиним календарем 

протягом               

року 

 

Управління молоді 

і спорту 

облдержадміністр

ації, 

Громадська 

За 2019 рік ДТО ГО ВФСТ “Колос” та районними осередками було 

проведено понад 973 обласних та районних змагань з 21  видів 

спорту, у тому числі змагання у залік ОССІ, в яких прийняли участь 

понад 67 000 осіб. Крім того, протягом звітного періоду районними 

організаціями Товариства були проведені  змагання, присвячені 



громадської організації 

“Дніпропетровська 

територіальна організація 

всеукраїнського 

фізкультурно-спортивного 

товариства “Колос” на 

2019  рік із залученням  

усіх верств сільського 

населення; 
 

організація 

“Дніпропетровськ

а територіальна 

організація 

всеукраїнського 

фізкультурно-

спортивного 

товариства 

“Колос” (за 
згодою), 

райдержадміністра

ції, об’єднані 

територіальні 

громади (за 

згодою) 

 

Дню Конституції України, Дня Незалежності України,  Дня 

Прапора України та Дню фізичної культури та спорту України.  

5)  проведення протягом 

2019 року спартакіад: 

“Краще спортивне село 

Дніпропетровщини”;  

серед учителів сільських 
загальноосвітніх шкіл та 

ДЮСШ; 

серед голів сільських, 

селищних рад, об’єднаних 

територіальних громад та 

керівників підприємств 

агропромислового 

комплексу; 

серед ветеранів сільського 

фізкультурно- 

спортивного руху 

Дніпропетровщини; 
 

протягом               

року 

 

Управління молоді 

і спорту 

облдержадміністр

ації, 

Громадська 
організація 

“Дніпропетровськ

а територіальна 

організація 

всеукраїнського 

фізкультурно-

спортивного 

товариства 

“Колос” (за 

згодою), 

райдержадміністра

ції, об’єднані 
територіальні 

громади (за 

згодою) 

 

У 2019 року було проведено змагання на «Кращу спортивну 

об’єднану територіальну громаду Дніпропетровщини» ( прийняло 

участь 500 спортсменів) , «Краще спортивне село 

Дніпропетровщини» ( прийняло участь понад 300 спортсменів), IV-

та комплексна спартакіада серед ветеранів сільського фізкультурно-
спортивного руху серед збірних команд сільських,селищних рад та 

об’єднаних територіальних громад за програмою ОССІ 

Дніпропетровщини (прийняло участь 300 спортсменів). 
 

6)  збільшення кількості 

обласних і міських 

галузевих чемпіонатів 

(“динаміад”) та інших 

протягом               

року 

 

Управління молоді 

і спорту 

облдержадміністр

ації, 

Протягом 2019 року у ГО “ДОО ФСТ “Динамо” України” 

проведено 112 спортивних заходи серед працівників 

правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб 

області та членів їх сімей 



масових спортивних 

заходів з метою залучення 

працюючих 

військовослужбовців і 

працівників 

правоохоронних органів, 

рятувальних, спеціальних 

служб та членів 

їх родин до активних 
занять спортом 

 

Громадська 

організація 

“Дніпропетровськ

а обласна 

організація 

фізкультурно-

спортивного 

товариства 

“Динамо” 
України”  

(за згодою) 

 

Загальна кількість: 9224 осіб 

1. 18.01 Чемпіонат ГУНП з плавання в яких взяло участь 78 

спортсменів (І група) 

2. 19.01 Чемпіонат ГУНП з плавання в яких взяло участь 74 
спортсменів (ІІ група) 

3. 21.01 Чемпіонат в/ч 3021 з рукопашного бою, в яких взяло 

участь 48 спортсменів 

4. 21.01 Чемпіонат в/ч 3054 з рукопашного бою, в яких взяло 

участь 37 спортсменів 

5. 26-27.01 Навчально-методичний семінар з рукопашного бою, в 

яких взяло участь 211 спортсмен 

6. 27-28.01 Чемпіонат ГУ ДСНС з гирьового спорту, в яких взяло 

участь 87 спортсменів (1 етап) 

7. 01-03.02 Чемпіонат області з рукопашного бою серед школярів, 
в яких взяло участь 176 спортсменів 

8. 04.02 Чемпіонат ГУ ДСНС з гирьового спорту, в яких взяло 

участь 87 спортсменів (2 етап) 

9. 08-10.02 Чемпіонат області з рукопашного бою серед дорослих, 

дітей юнаків та юніорів, в яких взяло участь 232 спортсмена 

10. 11.02 Чемпіонат ЦТУ НГУ з гирьового спорту, в яких взяло 

участь 68 спортсменів 

11. 12.02 Чемпіонат ГУНП з самбо, в яких взяло участь 57 

спортсменів (І група) 

12. 13.02 Чемпіонат ГУНП з самбо, в яких взяло участь 44 

спортсмени (ІІ група) 

13. 14.02 Чемпіонат ДЮІ з гирьового спорту, в яких взяло участь 47 

спортсменів 

14.  15.03 Чемпіонат ГУ ДСНС з самбо, в яких взяло участь 45 

спортсменів (І група) 

15. 17.02 Чемпіонат ДДУВС з гирьового спорту, в яких взяло участь 

38 спортсменів 

16. 18.02-27.03. Чемпіонат УСБУ з волейболу, в яких взяло участь 

125 спортсменів 

17. 19-20.02 Навчально-методичний семінар з карате WKF (World 

Karate Federation), в яких взяло участь 114 спортсмена 

18. 21.02 Чемпіонат ГУ ДСНС з футзалу, в яких взяло участь 95 

спортсменів (1 етап) 

19. 22.03 Чемпіонат ГУ ДСНС з самбо, в яких взяло участь 37 



спортсменів (2 група) 

20. 25.02 Чемпіонат в/ч 3054 зі стрільби з бойової зброї, в яких 

взяло участь 58 спортсменів 

21. 26.02 Чемпіонат в/ч 3021 зі стрільби з бойової зброї, в яких 
взяло участь 39 спортсмена 

22. 28.02-01.03 Чемпіонат ДОО ФСТ «Динамо» України з гирьового 

спорту серед збірних команд об’єднаних колективів фізичної 

культури і спорту правоохоронних органів та рятувальних служб 

області за програмою комплексних змагань «Динамиада 2019», в 

яких взяло участь 64 спортсмена 

23. 01.03 Чемпіонат ГУ ДСНС з футзалу, в яких взяло участь 95 

спортсменів (1 етап) 

24. 18.03 Чемпіонат ЦТУ НГУ зі стрільби з бойової зброї, в яких 

взяло участь 112 спортсменів 

25. 20.03 Чемпіонат УСБУ зі стрільби з бойової зброї, в яких взяло 

участь 65 спортсменів 

26. 22.03 Чемпіонат ЦТУ НГУ з рукопашного бою, в яких взяло 

участь 88 спортсменів 

27. 25.03 Чемпіонат ГУНП з рукопашного бою, в яких взяло участь 

57 спортсменів (І група) 

28. 26.03 Чемпіонат ГУНП з рукопашного бою, в яких взяло участь 
37 спортсменів (ІІ група) 

29. 28-29.03 Чемпіонат ДОО ФСТ «Динамо» України з боротьби 

самбо серед збірних команд об’єднаних колективів фізичної 

культури і спорту правоохоронних органів та рятувальних служб 

області за програмою комплексних змагань «Динамиада 2019», в 

яких взяло участь 72 спортсмена 

30. 29.-30.03 Навчально-методичний семінар з рукопашного бою, в 

яких взяло участь 221 спортсмен 

31. 29.03 Чемпіонат ГУ ДСНС з поліатлону, в яких взяло участь 47 

спортсменів (1 етап) 

32. 02.04 Чемпіонат ГУНП з поліатлону, в яких взяло участь 53 

спортсмена 

33. 05.04 Чемпіонат ГУ ДСНС з поліатлону, в яких взяло участь 35 

спортсменів (2 етап) 

34. 06-07.04 Чемпіонат м. Дніпро з рукопашного бою серед дітей, в 

яких взяло участь 196 спортсменів. 

35. 08.04 Чемпіонат ДЮІ з поліатлону, в яких взяло участь 36 

спортсменів 



36. 10.04 Чемпіонат ЦТУ НГУ з поліатлону, в яких взяло участь 67 

спортсменів 

37. 11.04 Чемпіонат ГУ ДСНС зі стрільби кульової (МП), в яких 

взяло участь 53 спортсмена 

38. 15.04 Чемпіонат в/ч 3021 зі стрільби кульової (МП), в яких взяло 

участь 27 спортсменів 

39. 16.04 Чемпіонат в/ч 3054 зі стрільби кульової (МП), в яких взяло 

участь 38 спортсменів 

40. 17-19.04 Чемпіонат ДОО ФСТ «Динамо» України з поліатлону 

серед збірних команд об’єднаних колективів фізичної культури і 

спорту правоохоронних органів та рятувальних служб області за 

програмою комплексних змагань «Динамиада 2019», в яких взяло 

участь 43 спортсмена 

41. 10. 19.04 Чемпіонат ГУ ДСНС зі стрільби кульової (МП), в 

яких взяло участь 36 спортсменів (2 етап) 

42. 19-21.04 Чемпіонат області з рукопашного бою серед юнаків та 

юніорів, в яких взяло участь 223 спортсмена. 

43. 25-26.04 Турнір ДОО ФСТ «Динамо» України зі стрільби 

кульової (МП) серед збірних команд об’єднаних колективів 

фізичної культури і спорту правоохоронних органів та рятувальних 

служб області, присвячений 90-річчю утворення Дніпропетровської 

обласної організації Фізкультурно-спортивного товариства 

«Динамо» України, в яких взяло участь 43 спортсмена 

44. 24-26.04 Чемпіонат ГУ ДСНС з футзалу, в яких взяло участь 286 

спортсменів (1 етап) 

45. 06-08.05 Чемпіонат ГУНП з футзалу, в яких взяло участь 152 

спортсмена 

46. 17.05 Чемпіонат ГУ ДСНС з футзалу, в яких взяло участь 95 

спортсменів (2 етап) 

47. 21-22.05 Чемпіонат ЦТУ НГУ зі стрільби з бойової зброї, в яких 

взяло участь 118 спортсменів 

48. 23-24.05 Чемпіонат ДОО ФСТ «Динамо» України з футзалу 

серед збірних команд об’єднаних колективів фізичної культури і 

спорту правоохоронних органів та рятувальних служб області за 
програмою комплексних змагань «Динамиада 2019», в яких взяло 

участь 96 спортсменів 

49.  02.06 Турнір з рукопашного бою присвячений «Дню захисту 

дітей», в яких взяло участь 154 спортсмена 

50. 07.06 Чемпіонат УСБУ з легкої атлетики (крос), в яких взяло 



участь 79 спортсменів 

51. 12.06 Відкритий турнір ДОО ФСТ «Динамо» України зі 

стрільби кульової (МП), присвячений Дню медичного працівника 

України, в яких взяло участь 44 спортсмена 

52.  22.06 Навчально-методичний семінар з айкідо, в яких взяло 

участь 189 спортсмена  

53.  26.06 Чемпіонат ГУНП зі стрільби з бойової зброї, в яких взяло 

участь 53 спортсмена  

54. 4.07 Чемпіонат УСБУ з перетягуванню канату, в яких взяло 

участь 80 спортсменів 

55. 15.07 Чемпіонат УСБУ з риболовного спорту, в яких взяло 

участь 45 спортсменів 

56. 17-20.07 чемпіонат Національної гвардії України з футзалу, в 

яких взяло участь 196 спортсменів 

57. 16.07 Чемпіонат ГУНП з пляжного волейболу серед чоловіків та 

жінок, в яких взяло участь 44 спортсмена 

58. 19-26.07 Чемпіонат ГУ ДСНС з пляжного волейболу серед 

чоловіків та жінок, в яких взяло участь 58 спортсменів (1 етап) 

59. 24.07 Чемпіонат УСБУ з пляжного волейболу серед чоловіків та 

жінок, в яких взяло участь 36 спортсменів 

60. 07.08 Чемпіонат ЦТУ НГУ з пляжного волейболу серед 

чоловіків та жінок, в яких взяло участь 34 спортсмена 

61. 08.08 Чемпіонат ДЮІ з пляжного волейболу серед чоловіків та 

жінок, в яких взяло участь 28 спортсменів 

62. 09.08 Чемпіонат ГУ ДСНС з пляжного волейболу серед 
чоловіків та жінок, в яких взяло участь 24 спортсмена (2 етап) 

63. 15-16.08 Турнір ДОО ФСТ «Динамо» України з пляжного 

волейболу серед чоловіків та жінок за участю збірних команд 

об’єднаних колективів фізичної культури і спорту правоохоронних 

органів та рятувальних служб області, присвячений Дню 

Незалежності України, в яких взяло участь 28 спортсменів 

64. 16-23.08 Чемпіонат ГУ ДСНС з футзалу, в яких взяло участь 152 

спортсмена (1 етап) 

65. 05-06.09 Турнір ДОО ФСТ «Динамо» України з футзалу серед 

збірних команд об’єднаних колективів фізичної культури і спорту 

правоохоронних органів та рятувальних служб області, 

присвячений Дню Фізичної культури і спорту України, в яких взяло 

участь 108 спортсменів 

66. 09.09 Чемпіонат ЦТУ НГУ з легкої атлетики (кросу), в яких 



взяло участь 142 спортсмена 

67. 10.09 Чемпіонат ДЮІ з з легкої атлетики (кросу), в яких взяло 

участь 49 спортсменів 

68. 11.09 Чемпіонат ГУ ДСНС з легкої атлетики (кросу), в яких 
взяло участь 112 спортсменів  

69. 11.09 Турнір ДОО ФСТ «Динамо» України зі стрільби кульової 

(ПП-2) серед дітей, які перебувають в конфлікті із законом, дітей із 

багатодітних та малозабезпечених сімей, вимушених переселенців 

із зони проведення АТО та дітей, батьки яких загинули під час 

проведення присвячений до Дню фізичної культури і спорту 

України, в яких взяло участь 32 спортсмена 

70. 12.09 Чемпіонат в/ч 3021 з легкої атлетики (кросу), в яких взяло 

участь 37 спортсменів 

71. 13.09 Чемпіонат ГУНП з легкої атлетики (кросу), в яких взяло 

участь 42 спортсмена 

72. 19-20.09 Чемпіонат ДОО ФСТ «Динамо» України з легкої 

атлетики (кросу) серед збірних команд об’єднаних колективів 
фізичної культури і спорту правоохоронних органів та рятувальних 

служб області за програмою комплексних змагань «Динамиада 

2019», в яких взяло участь 48 спортсменів 

73. 21.09 Відкритий чемпіонат міста з карате WKF, в яких взяло 

участь 143 спортсмена 

74. 22.09 Навчально-методичний семінар з рукопашного бою, в 
яких взяло участь 181 спортсмен 

75. 24-25.09 Чемпіонат ЦТУ НГУ з військового багатоборства 

(семиборства), в яких взяло участь 126 спортсменів 

76.  28.09 Чемпіонат міста з рукопашного бою серед юнаків та 

дівчат 2007-2008 р.н., в яких взяло участь 96 спортсменів 

77. 04.10 Чемпіонат УСБУ з практичної стрільби, в яких взяло 

участь 38 спортсменів 

78. 05.10 Спортивна комбінована естафета серед дітей, які 

перебувають в конфлікті із законом, дітей із багатодітних та 

малозабезпечених сімей, вимушених переселенців із зони 

проведення АТО та ООЗ та дітей, батьки яких загинули під час 

проведення АТО та ООЗ, в яких взяло участь 60 спортсменів 

79. 08.10 Чемпіонат ДДУВС з рукопашного бою, в яких взяло 

участь 39 спортсменів 

80. 11-13.10 Чемпіонат області з рукопашного бою серед юнаків та 

юніорів, в яких взяло участь 162 спортсмена 



81. 16.10 Чемпіонат ГУНП з рукопашного бою, в яких взяло 

участь 54 спортсмена 

82. 17-25.10 Чемпіонат ГУ ДСНС з волейболу, в яких взяло участь 

78 спортсменів 

83. 19-20.10 Кубок Дніпропетровської області з рукопашного бою, 

в яких взяло участь 218 спортсменів 

84. 21.10 Чемпіонат УСБУ з рукопашного бою, в яких взяло участь 

47 спортсменів 

85. 23.10 Чемпіонат ЦТУ НГУ з рукопашного бою, в яких взяло 

участь 64 спортсмена 

86. 24.10 Чемпіонат ДЮІ з рукопашного бою, в яких взяло участь 

28 спортсменів 

87. 26.10 Чемпіонат ДДУВС з практичної стрільби, в яких взяло 

участь 47 спортсменів 

88. 31.10-01.11 Турнір ДОО ФСТ «Динамо» України з 

рукопашного бою за участю збірних команд об’єднаних колективів 

фізичної культури і спорту правоохоронних органів та рятувальних 

служб області, присвячений 95-ї річниці утворення ФСТ «Динамо» 

України, в яких взяло участь 63 спортсмена 

89. 01.11 Чемпіонат ГУ ДСНС з практичної стрільби, в яких взяло 

участь 32 спортсмена  

90. 07-08.11 Чемпіонат ДОО ФСТ «Динамо» України з практичної 

стрільби серед збірних команд об’єднаних колективів фізичної 

культури і спорту правоохоронних органів та рятувальних служб 

області за програмою комплексних змагань «Динамиада 2019», в 

яких взяло участь 34 спортсмена 

91. 07.11 Чемпіонат УМСФ з шахів, в яких взяло участь 48 
спортсмена 

92. 09.11 Чемпіонат в/ч 3021 з шахів, в яких взяло участь 39 

спортсменів 

93. 12.11 Чемпіонат ДДУВС з шахів, в яких взяло участь 38 

спортсменів 

94. 15.11 Чемпіонат ГУ ДСНС з шахів, в яких взяло участь 56 

спортсменів  

95. 18.11 Чемпіонат ГУНП з шахів, в яких взяло участь 22 

спортсмена 

96. 19-20.11 Чемпіонат ДОО ФСТ «Динамо» України з шахів серед 
збірних команд об’єднаних колективів фізичної культури і спорту 

правоохоронних органів та рятувальних служб області за 



програмою комплексних змагань «Динамиада 2019», в яких взяло 

участь 28 спортсменів 

97. 22.11 Кубок начальника ГУНП з мініфутболу, в яких взяло 

участь 108 спортсменів 

98. 22-24.11 Семінар та складання іспиту з рукопашного бою, в 

яких взяло участь 165 спортсменів 

99. 28.11-06.12 Чемпіонат ГУ ДСНС з настільного тенісу, в яких 

взяло участь 83 спортсмена (1 етап)  

100. 30.11 Шашковий турнір серед дітей, які перебувають в 

конфлікті із законом, дітей із багатодітних та малозабезпечених 
сімей, вимушених переселенців із зони проведення АТО та ООЗ та 

дітей, батьки яких загинули під час проведення АТО та ООЗ, в яких 

взяло участь 32 спортсмена 

101. 07.12 Регіональний атестаційний семінар з рукопашного бою, в 

яких взяло участь 191 спортсмен 

102. 06-07.12 Чемпіонат ЦТУ НГУ з боксу, в яких взяло участь 107 

спортсменів 

103. 08.12 Обласної турнір з рукопашного бою, в яких взяло участь 

137 спортсменів 

104. 10.12 Чемпіонат ДЮІ з настільного тенісу, в яких взяло участь 

37 спортсменів 

105. 12.12 Чемпіонат ГУНП з настільного тенісу, в яких взяло 

участь 54 спортсмена 

106. 13.12 Чемпіонат ГУ ДСНС з настільного тенісу, в яких взяло 

участь 24 спортсмена (2 етап) 

107. 19-20.12 Турнір ДОО ФСТ «Динамо» України з настільного 

тенісу за участю збірних команд об’єднаних колективів фізичної 
культури і спорту правоохоронних органів та рятувальних служб 

області, присвячений Різдвяним та Новорічним святам, в яких взяло 

участь 20 спортсменів 

108. 21.12 Новорічний турнір з настільного тенісу серед дітей, які 

перебувають в конфлікті із законом, дітей із багатодітних та 

малозабезпечених сімей, вимушених переселенців із зони 

проведення АТО та ООЗ та дітей, батьки яких загинули під час 

проведення АТО та ООЗ, в яких взяло участь 28 спортсменів 

109. 22.11 Кубок начальника ГУНП з волейболу, в яких взяло 

участь 69 спортсменів 

110. 18-24.12 Чемпіонат ГУ ДСНС з шашок, в яких взяло участь 125 

спортсменів  



111. 24.12 Першість в/ч 3036 НГУ з дзюдо, в яких взяло участь 45 

спортсменів 

112. 28.12 Чемпіонат міста з рукопашного бою серед юнаків та 

дівчат 2007-2008 р.н., в яких взяло участь 156 спортсменів 
- 573 спортсмена територіальної організації «Динамо» взяли участь 

в головних  всеукраїнських та міжнародних змаганнях на яких 

завойовані 300 медалей різного ґатунку; 

 - підготовлено 3 МСУМК, 6 МСУ, 2 ЗТУ. 

Протягом 2019 року також проведено: 

- 285 занять зі спеціальної фізичної та вогневої підготовки, для 

підвищення професійного рівня військовослужбовців і працівників 

правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб 

області. 

- 7 спортивних заходи серед дітей і молоді, насамперед уразливих 

категорії спільно з Департаментом превентивної діяльності 
Національної поліції України в Дніпропетровської області. 

- 2 президії ГО «ДОО ФСТ «Динамо» України» 

- 1 позачергова конференція ГО «ДОО ФСТ «Динамо» України» 
ДООФСТ «Україна» проведено змагань – 360, загальна кількість 
4740 дітей-спортсменів. 
  Проведено оздоровчих заходів – 70, загальна кількість 3115 дітей-
спортсменів. 
Проведено оздоровлення дітей та підлітків влітку 2019р серед 
ДЮСШ організації. Оздоровлено – 1200дітей.  
Оздоровлення робітників підприємств – 5430 чоловік. 
Надіслано листи Губернатору Дніпропетровщини контролюючим 
органам, силовим структурам, ЗМІ, офісу Президента України, 
Кабінету Міністрів України, Генеральної Прокуратури, НАБУ, 
Фонду держмайна, Державного Бюро розслідувань. Проведено 
особисту зустріч з Губернатором Дніпропетровської області з 
обговоренням питань корупції та збереження мережі ДЮСШ в 
нашому відомстві. тощо  по захисту прав та захисту спортивних 
споруд, що належать громадській організації в Дніпропетровській 
області. 
Розроблено пакет правових документів, зібрано докази  за для 

подальшого збереження мережі  ДЮСШ в м. Дніпро та області. 

Проведено дидактичних заходів 5.з директорами, робітниками 

найбільших підприємств області. 

7. Модернізація в закладах 

освіти системи фізичного 

виховання, органічно 

поєднаної з іншими 

компонентами здорового 

1) проведення у закладах 

освіти фізкультурно-

оздоровчих та спортивно-

масових заходів, 

забезпечення належного 

протягом               

року 

 

Управління молоді 

і спорту 

облдержадміністр

ації, департамент 

освіти і науки 

У 2019 року  було проведено 510 зональних та фінальних змагань 

серед закладів освіти в яких взяли участь 20717 учнів та студентів з 

них: 

- серед учнів ЗЗСО - 297 змагань, 10991 учасник; 

- серед учнів ЗП(ПТ)О – 94 змагання  - 3502учасника; 



способу життя; посилення 

відповідальності керівників 

закладів освіти, 

забезпечення, розвиток і 

модернізація фізичного 

виховання та належний 

рівень рухової активності; 

забезпечення медико-

педагогічного контролю за 
фізичним вихованням дітей 

у закладах загальної 

середньої освіти  

медико-педагогічного 

контролю з метою 

залучення дітей та молоді,  

у тому числі дітей з 

інвалідністю,  

до активних занять 

спортом; 

облдержадміністр

ації, 

Дніпропетровське 

обласне 

відділення (філія) 

Комітету              з 

фізичного 

виховання та 

спорту 
Міністерства освіти           

і науки України (за 

згодою), 

Громадська 

організація 

“Відділення 

Національного 

олімпійського 

комітету України 

в 

Дніпропетровській 

області” (за 

згодою), 
райдержадміністра

ції, 

міськвиконкоми 

(за згодою), 

об’єднані 

територіальні 

громади (за 

згодою) 

 

- - серед студентів коледжів,технікумів – 53  змагання –  3318 

учасників; 

- Серед студентів  закладів вищої освіти -15 змагань – 1437 

учасників; 

- серед учнів ДЮСШ  46 змагань – 1372  учасників. 

- Серед працівників закладів освіти – 5  змагань – 97 

учасників. 

           В обласних  етапах змагань: 

- “Олімпійське лелеченя” взяло участь 6 команд –  84 
учасника – переможцем змагань стала Кам’янська ЗОШ  

Червоногригорівської ОТГ Нікопольського району, В 

обласних  змаганнях дитячих спортивних ігор « Старти 

надій»   змагались 18 команд – 252 учасника, переможцями 

стали учні загальноосвітньої школи  № 6 м. Покров. 

- Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід серед 

учнівської молоді «Челленджер фест» в якому взяли участь 

727 учнів  закладів загальної середньої та професійної 

освіти; 

- В 991 закладі освіти відбулись змагання , присвячені 

Олімпійському тижню  в яких взяли участь понад 270 тисяч  
учнів та студентів;  

- В усіх закладах загальної середньої та професійної освіти  

було проведено Олімпійські уроки, присвячені Дню 

фізичної культури і спорту – понад 200 тисяч учасників. 

 Всеукраїнських змаганнях  

     Учні закладів професійної (професійно – технічної) освіти взяли 

участь у 5 видах програми (з 7 видів)  Всеукраїнської спартакіади 

серед закладів професійної освіти  де вибороли : І – місце  в легкої 

атлетики; ІІ – місця у настільному тенісі,    

Студенти коледжів  на Всеукраїнських  спортивних іграх серед 

технікумів та коледжів з баскетболу 3х3 серед дівчат стали 

чемпіонами.        
Збірні команди учнівської та студентської молоді взяли участь у 

36 Всеукраїнських змаганнях – 830  учасника  і вибороли :  

8 перших місць. 3 – других місця, 6 – третіх місця. 

 У 2019 році  в закладах освіти навчається  20611 учнів та студентів, 

які віднесені до спеціальної медичної групи, 4923 – інваліда, 5991 

особа звільнена від занять фізичною культурою. 

В спортивних  гуртках  закладів освіти займається 2510 (51% від 

загальної кількості) учнів та студентів інвалідів, в Обласній 

спеціальній дитячо-юнацькій спортивній школі для дітей інвалідів 



займається  192 спортсмена-інваліда з них до складу збірних команд 

України входить 31  спортсмен. 

За 9 місяців було проведено  38 обласних змагань  - 246 учасника  в 

яких взяли участь спортсмени – інваліди з усіх нозологій.  

 Спортсмени - інваліди взяли участь у 19  всеукраїнських та 

міжнародних змаганнях  – 292  учасника   

2) проведення 

загальнодоступних 

спортивних  

заходів для студентів 
закладів вищої освіти 

протягом               

року 

 

Дніпропетровське 

обласне 

відділення (філія) 

Комітету              з 
фізичного 

виховання та 

спорту 

Міністерства освіти           

і науки України (за 

згодою) 

- Проведені змагання до  Міжнародного  дня  студентського 

спорту в яких взяли участь 930 студентів закладів вищої 

освіти 

-  Проведена обласна Універсіада з 10 видів програми : 
- баскетболу (жінки); 

- баскетболу (чоловіки). 

- волейболу (жінки); 

- волейболу (чоловіки); 

- футболу (чоловіки) 

- тенісу настільному; 

- гімнастики художній; 

- легкої атлетики; 

- регбі-7; 

- тенісу 

 В яких взяло участь 847 студентів 
Студенти області взяли  участь в 9 Всеукраїнських змаганнях – 102 

учасника: 

 -у чемпіонатах  України  

з гирьового спорту та   з боксу; 

- у XIV літній Універсіада України: 

- стрибки у воду; 

- гімнастика художня; 

- дзюдо; 

- теніс настільний; 

- плавання; 

- фехтування; 

- легка атлетика; 
- баскетбол (чол.); 

- баскетбол (жін.). 

8. Створення 

роботодавцями, 

профспілками, 

громадськими організаціями 

фізкультурно-спортивної 

спрямованості (зокрема 

1) проведення 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивно-масових 

заходів для залучення  

трудових колективів до 

рухової активності; 

протягом               

року 

Управління молоді 

і спорту 

облдержадміністр

ації, фізкультурно-

спортивні 

товариства (за 

ДООФСТ “Україна”: 
1.Проведено другий етап спартакіади трудящих металургійної 
сфери. (з загальним охватом 59000чол.) Від області – 27550чол. 
2.Проведено другий етап спартакіади трудящих хімічної 
промисловості.           (з загальним охватом 23000чол.) Від області – 
14350чол. 
3.Проведено другий етап спартакіади трудящих вугільної 



фізкультурно-спортивними 

товариствами) на робочих 

місцях сприятливих умов 

для оздоровчої рухової 

активності 

згодою) 

 

промисловості            (з загальним охватом 13000чол.). Від області – 
4880чол. 
4.Проведено другий етап спартакіади робітників культури. (з 
загальним охватом 2250чол.) Від області – 1823чол. 
5.Проведено другий етап спартакіади робітників культури     (з 
загальним охватом 2250чол.) 
6.Проведено змагання з 17 видів спорту серед робітників 
промислової сфери – 2340чол. Від області – 1935чол. 
7.Проведено змагання серед металургійних комбінатів області – 
2700 чоловік. Від області – 1570чол. 
8.Проведено оздоровлюючі заходи з робітниками промислових 
підприємств      м. Кам'янське – 3800чоловік. 
 
ДООФСТ “Спартак”: 
1.ХVІ обласна міжгалузева спартакіада ДООФСТ “Спартак” з: 

-шашок – 10 ком. 52 уч., 
-шахів – 11 ком. 49 уч. 
-бадмінтону – 21 ком. 83 уч. 
- н/тенісу -15 ком. 71 уч. 
- волейбол – 7 ком. 63 уч. 
- міні-футбол – 6 ком. 52 уч. 
- пл.футбол – 5 ком. 39 уч. 
- пл.волейбол – 10 ком. 63 уч. 
- дартс – 59 уч. 
- гиря – 13 ком. 29 уч. 
- армспорт -13 ком. 31 уч. 
- парковий волейбол – 11 ком.65 уч. 
- більярд – 53 уч. 
- боулінг – 75 уч. 

2.Зимова спартакіада працівників ПРАТ “Кондитерська фабрика 

“АВК” м. Дніпро” приймало  участь 8 ком. 150 уч. 
3.Турнір з н/тенісу серед працівників культури – 55 уч. 

4.Відкритий турнір з міні-футболу серед працівників ПРАТ 

“Кондитерська фабрика “АВК”  м. Дніпро” - 7 ком. 65 уч. 

5.Кубок м. Дніпра з волейболу серед чоловіків – 9 ком. 87 уч. 

6.Відкритий турнір з більярду серед працівників “Укртелеком” - 77 

уч. 

7.Тренінг “Спорт для жінок” - 50 уч. 

8.Чемпіонат ДООФСТ “Спартак” по спортивним танцям – 250 уч. 

9.Турнір з боулінгу серед працівників ПРАТ “Кондитерська 

фабрика “АВК” м. Дніпро- 75 уч. 

10.Кубок м. Дніпро з волейболу серед жінок – 8 ком. 80 уч. 

11.ХІІІ обласна спартакіада працівників житло-комунального 



господарства,місцевоїпромисловості,побутовогообслуговування 

населення  брало участь 9 ком. 127 уч. 

12.Відбіркова обласна спартакіада працівників «Укрпошта» брало 

участь 75 уч. 

13. VІІ обласна спартакіада серед інвалідів праці «Сила духу»  

брало участь 10ком. 113 уч. 

14.Свято спорту та відпочинку « FAMELYLAY” працівників 

«Кондитерська фабрика «АВК» м. Дніпро» брало участь 700 уч. 

16.Тренінг « За здоровий спосіб життя» серед жінок – 95 уч. 
17.Змагання з шашок та шахів серед працівників культури – 62 уч. 

18.Турнір з бадмінтону серед працівників профспілок-57 уч. 

19.Турнір з волейболу пам’ті жертв Чорнобильської трагедії-10 ком. 

97 уч. 

20.Кубок з волейболу до Дня Перемоги -15 ком. 187 уч. 

21.Веселі старти «Тато, мамо і я-спортивна сім’я» - 55 уч. 

22.Турнір з баскетболу до Дня Перемоги серед працівників 

культури – 8 ком. 55 уч. 

23.Відкритий турнір з паркового волейболу – 10 ком. 79 уч. 

24.Турнір з волейболу до Дня молоді – 8 ком. 75 уч. 

25. Турнір з паркового волейболу на «Кубок Вікторії Орєшиної» - 
18 ком. 108 уч. 

26. Веселі старти- «Тато, мамо і я –спортивна сім’я» - 30 уч. 

27. Відкритий турнір Фестиваль волейболу «Дніпровська акація» - 

23 ком. 185 уч. 

28. Веселі старти- «Тато, мамо і я –спортивна сім’я» - 27 уч. 

29. Відбіркова спартакіада працівників «Укрпошта» - 79 уч. 

30. Обласна спартакіада працівників культури – 139 уч. 

31. ХІІІ обласна спартакіада серед державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування – 20 ком 352 уч. 

32. Турнір з волейболу присвячений Дню Незалежності України – 

11 ком. 101 уч. 

33.Кубок з волейболу до Дня міста – 13 ком. 126 уч. 
34. ХVІ обласна спартакіада працівників ДП «Дніпропетровський 

облавтодор» - 20 ком. 233 уч. 

35. ХVІІІ обласна спартакіада працівників ПАТ 

«Дніпропетровськгаз» - 6 ком.150уч 

36. Всеукраїнський турнір з волейболу «VODAFON - LEGION 2019 

р.» - 8 ком. 64 уч.  

37. Веселі старти- «Тато, мамо і я –спортивна сім’я» - 27 уч. 

38. Чемпіонат з волейболу серед команд Десантно-штурмових 

Збройних сил України – 8 ком.75 уч 



39. ХІV обласна спартакіада серед працівників житло-комунального 

господарства,місцевої промисловості,побутового обслуговування 

населення  брало участь  - 7 ком. 84  уч. 

40. Турнір з шахів серед працівників культури – 8 ком. 29 уч. 

41. Турнір з волейболу до Дня Захисника Вітчизни – 7 ком. 70 уч. 

42. Спортивне свято  «Веселі старти» - 60 уч. 

43. ХІІІ відкритий турнір з волейболу до «Дня автомобіліста та 

дорожника» - 15 ком. 145 уч. 

44. Новорічний турнір з боулінгу серед  працівників житло-
комунального господарства,місцевої промисловості,побутового 

обслуговування населення  - 72 уч. 

45. Кубок з волейболу до «Дня місцевого самоврядування» – 7 ком. 

63 уч. 

46. Турнір з боулінгу серед працівників державних службовців до 

«Дня місцевого самоврядування»  

- 69 уч. 

47. Спортивне свято «Веселі старти» - 50 уч. 

48. Спортивний тренінг «Спорт для жінок» - 65 уч. 

2) сприяння 

облаштуванню місць для 

занять  
руховою активністю на 

підприємствах,  

в установах, організаціях; 

протягом               

року 

Управління молоді 

і спорту 

облдержадміністр
ації, 

райдержадміністра

ції, об’єднані 

територіальні 

громади (за 

згодою) 

Управлінням молоді і спорту облдержадміністрації було 

рекомендовано фізкультурно-спортивним товариствам сприяти 

облаштуванню місць для занять руховою активністю на 
підприємствах, в установах, організаціях. 

 3)  проведення обласної 

спартакіади серед 

державних службовців; 

протягом               

року 

Управління молоді 

і спорту 

облдержадміністр

ації, фізкультурно-

спортивне 

товариство 

“Спартак”                   
(за згодою) 

 

У 2019 році було проведено ХІІІ обласна спартакіада серед 

державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування. В якої прийняло участь 20 ком. 352 уч. 

 

 4)  проведення обласної 

спартакіади серед 

депутатів обласних , 

районних, міських (міст 

обласного 

протягом               

року 

Управління молоді 

і спорту 

облдержадміністр

ації, фізкультурно-

спортивне 

У 2019 році було проведено  VIII обласна спартакіада депутатів 

органів місцевого самоврядування всіх рівнів. В якої прийняло 

участь 17 ком. 350 уч. 

 



підпорядкування) 

сільських та селищних рад 

товариство 

“Спартак”                   

(за згодою), 

райдержадміністра

ції, 

міськвиконкоми 

(за згодою) 

9. Запровадження оцінки 

якості послуг з оздоровчої 

рухової активності, що 
надаються відповідними 

суб’єктами господарювання 

 

подання пропозицій до 

Мінмолодьспорту щодо 

розроблення механізму 
оцінки якості послуг з 

оздоровчої рухової 

активності, що надаються 

відповідними суб’єктами 

господарювання 

протягом               

року 

 

Управління молоді 

і спорту 

облдержадміністр
ації 

Проекти пропозицій, щодо розроблення механізму оцінки якості 

послуг з оздоровчої рухової активності знаходяться в обговоренні. 

10. Сприяння впровадженню 

у засобах масової 

інформації, насамперед на 

телебаченні, соціальної 

реклами щодо переваг 

оздоровчої рухової 

активності для зниження 
ризику неінфекційних 

захворювань, а також 

пізнавальних програм для 

осіб різного віку з питань 

використання рухової 

активності у процесі 

життєдіяльності та  

подолання стану суспільної 

байдужості до особистого 

здоров’я та здоров’я нації 

 

сприяння впровадженню в 

засобах масової інформації 

соціальної реклами щодо 

пропаганди здорового 

способу життя, рухової 

активності з метою 

утвердження національної 
ідеї соціальної активності, 

фізично здорової та 

духовно багатої 

особистості, збільшення 

кількості спортивних 

передач та поліпшення їх 

якості 

протягом               

року 

 

Управління молоді 

і спорту 

облдержадміністр

ації,  

Громадська 

організація 

“Відділення 
Національного 

олімпійського 

комітету України 

в 

Дніпропетровській 

області” (за 

згодою),  

федерації  з 

олімпійських та 

неолімпійських 

видів спорту (за 

згодою), 
райдержадміністра

ції,  

міськвиконкоми          

(за згодою), 

об’єднані 

територіальні 

громади (за 

Було розміщено білборди в містах та районах Дніпропетровської 

області с видатними спортсменами Дніпропетровщини. 

Також на  сайті облдержадміністрації та Фейсбуці протягом  2019 

року висвітлено понад 220 статей присвячених розвитку фізичної 

культури та спорту в  області, висвітлення результатів змагань. Всі 

заходи активно висвітлювались на ТБ та в пресі. 

 



згодою),  

навчальні заклади  

(за згодою) 

11. Запровадження системи 

моніторингу основних 

показників рухової 

активності різних вікових та 

соціальних верств 

населення, стимулюючих та 

стримуючих факторів 
 

продовження проведення 

моніторингу  

основних показників 

рухової активності різних 

вікових груп та соціальних 

верств населення, 

стимулюючих та 
стримуючих факторів 

до 01 жовтня Управління молоді 

і спорту 

облдержадміністр

ації,  

райдержадміністра

ції, 

міськвиконкоми 
(за згодою), 

об’єднані 

територіальні 

громади (за 

згодою) 

Дніпропетровське 

обласне 

відділення (філія) 

Комітету              з 

фізичного 

виховання та 
спорту 

Міністерства освіти           

і науки України (за 

згодою), 

комунальний 

заклад 

“Дніпропетровськ

ий обласний центр 

фізичного 

здоров’я 

населення  “Спорт 

для всіх” (за 

згодою), 

навчальні заклади 
(за згодою) 

 

Усіма видами   спортивно-масової роботи в закладах світи охоплено  

51 % учнівської та студентської молоді  від загального контингенту. 

- 49,3% учнів закладів загальної середньої освіти; 

- 41,7% учнів закладів професійної(професійно-технічної) 

освіти; 

- 40,2% - студентів коледжів та технікумів; 

- 36% - студентів закладів вишої освіти І та ІІ рівнів. 

В спортивних гуртках та секціях закладів освіти займається  - 

30150 учнів та студентів – 7% від загального контингенту учнів та 

студентів. 

Додатковим 3-4 уроками фізвиховання охоплено: 

- 95,6% учнів закладів загальної середньої освіти в тому 
числі  з них 5,8% уроком футболу; 

- 89,3% учнів закладів професійної(професійно-технічної) 
освіти; 

- 72,6 % студентів  коледжів та технікумів; 
- 33% - студентів виших навчальних закладів 1 та 2 рівнів. 
Дитячо-юнацькими спортивними школами на  базі   закладів 
загальної середньої освіти  створено 35 спортивних класів, де 
навчається 744 учня.  
В ЗЗСО створено  9 класів спортивної спрямованості в яких 
навчається 119 школярів. 

 

12. Розроблення комплексу 

показників оцінки рівня 

фізичного здоров’я різних 

груп населення 

проведення оцінювання 

рівня фізичної 

підготовленості населення 

з метою  

до 01 жовтня 

 

 

 

Управління молоді 

і спорту 

облдержадміністр

ації,  

У 2019 році було проведено оцінювання рівня фізичної 

підготовленості населення. У Дніпропетровській області до 

тестування було допущено 62826 осіб. З них високий рівень 

фізичної підготовленості показало 16432 осіб, достатній – 24521 



розроблення комплексу 

зазначених показників 

 райдержадміністра

ції, 

міськвиконкоми 

(за згодою), 

об’єднані 

територіальні 

громади (за 

згодою) 

 

осіб, середній рівень -  15120 осіб, низький – 6753 осіб. 

 

 


