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ВИКОНАННЯ ПЛАНУ 

заходів за 2020 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 
виконавчої 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 

облдержадмініст
рації 

 
 
 

За 2020 рік було проведено 3 он-лайн засідань 
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 
ціннісного 
ставлення 
юнацтва, дітей та 
молоді до 
власного 

1)  створення умов для 
підвищення рівня фізичної 
підготовки молоді для 
проходження служби у 
Збройних Силах, інших 
військових формуваннях, 

протягом                
року 

 

Райдержадмініст
рації, 

міськвиконкоми 
(за згодою), 

об’єднані 
територіальні 

В закладах освіти було проведено 
І та ІІ етапи змагань з допризовної підготовки, 
«Козацький гарт», «Козацька наснага» , «Джура»  
обласні етапи відбудуться після закінчення 
карантину. 
Відбулись онлайн змагання з допризовної підготовки 
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здоров’я, 
покращення 
фізичного 
розвитку та 
фізичної 
підготовленості з 
урахуванням 
вимог майбутньої 
професійної 
діяльності  

утворених відповідно до 
законів, шляхом 
проведення відповідних 
фізкультурно-спортивних 
заходів, у тому числі 
обласної спартакіади 
серед допризовної молоді 

громади (за 
згодою),  

Громадська 
організація 

“Дніпропетровсь
ка обласна 
організація 

фізкультурно-
спортивного 
товариства 
“Динамо” 
України”  

(за згодою), 
навчальні 
заклади 

(за згодою) 

серед учнів закладів професійної(професійно-
технічної) підготовки  в яких взяли участь 190 юнаків 
з 38 закладів П(ПТ) 

 2) проведення заходів з 
популяризації здорового 
способу життя та 
культури здоров’я серед 
молоді 

протягом                
року 

 

Управління 
молоді і спорту 

облдержадмініст
рації 

З метою впровадження варіативного модуля 
«Бадмінтон» в навчальний процес  закладів загальної 
середньої освіти  12 березня 2020 року на базі КЗВО 
«Дніпровська академія неперервної освіти»  відбувся 
навчально – практичний семінар в якому взяли участь 
20 вчителів фізичної культури шкіл області, які 
ознайомились з міжнародною програмою, опанували 
початковий курс техніки гри в бадмінтон, 
безкоштовно отримали методичний посібник та 
сертифікат міжнародного зразку. 
 



3) залучення до 
просвітницької роботи з 
ведення здорового 
способу життя видатних 
спортсменів та тренерів, 
зокрема шляхом 
проведення майстер-
класів, відкритих 
тренувань 

протягом                
року 

 

Управління 
молоді і спорту 

облдержадмініст
рації,                     

Громадська 
організація 
“Відділення 

Національного 
олімпійського 

комітету 
України в 

Дніпропетровськ
ій області” (за 

згодою) 
 

Відділенням НОК України Дніпропетровської області 
у 2020 році проведено79 заходів в яких взяло участь 
11070 учасників: 
- проведено районний захід Олімпійський Урок до 
відкриття Європейського тижня спорту – м.Дніпро. 
ж/м Перемога – 250 учасників; 
- Олімпійський Тиждень – м.Нікополь, НВК №10 за 
участі чемпіонки Паралімпійських ігор О.Ботурчук – 
250 учасників; 
- Олімпійський Тиждень – Васильківська ДЮСШ 
(футзал) – 180 учасників; 
- Олімпійський Тиждень – м.Синельникове (футбол) 
– 220 учасників; 
- Олімпійський Тиждень – м.Дніпро, Дніпровська 
Політехніка (карате) – 110 учасників; 
- Олімпійський Тиждень – м.Кам’янське за участі 
А.Чорноколенко (бокс) – 80 учасників; 
- змагання зі стрільби з луку серед представників ЗМІ 
регіону – м.Дніпро – 150 учасників; 
- за підсумками проведення Центрального заходу 
Олімпійський Урок-2020 було виготовлено звітний 
відеоролік до НОК України та презентовано його на 
ресурсах олімпійської організації. 
- Олімпійський урок у ПТУ №17 з Олімпійським 
чемпіоном Ю.Зайцевим – 250 уч-ів; 
- Олімпійський урок у СЗШ №8 м.Дніпро з 
Олімпійською чемпіонкою К.Тарасенко та Я.Магучіх 
– 200 уч-ів; 
- проект «Школа – територія Fair Play» на базі ліцею 
ім.П.деКубертена №142 м.Дніпро – 250 уч-ів; 
- В рамках проекту НОК України #OlympicLab та 
модулю "Чат з чемпіонами" школярі Нікопольщини 
(У конференції взяли участь керівництво та учні шкіл 
№6 та №10 міста Нікополь, а також представники 
Кам'янської та Придніпровських ЗОШ 
Нікопольського району) спілкувались з 
Олімпійською чемпіонкою Анастасією Коженковою 
– 40 учасників; 



- Чергову цікаву онлайн-зустріч «Чат з чемпіоном» в 
рамках освітнього проекту #OlympicLab, що 
реалізується НОК України, організував для школярів 
Дніпропетровщини регіональний осередок НОК. У 
спілкуванні з віце-чемпіонкою світу з легкої атлетики 
взяли участь учні дніпровського ліцею №142 імені 
П’єра де Кубертена, учні Нікопольського району та 
всі бажаючі – 50 учасників; 
захід Олімпійський Урок у ВПУ №17 м.Дніпро за 
участі Ю.Зайцева – 270 учасників; 
- захід Олімпійський Урок у СЗШ №79 м.Дніпро – 30 
учасників; 
- захід Олімпійський Урок у НВК №8 м.Дніпро за 
участі К.Тарасенко і Я.Магучіх – 150 учасників; 
 
 

3. Упорядкування 
мережі центрів 
фізичного 
здоров’я 
населення “Спорт 
для всіх” та 
удосконалення 
нормативно-
правової бази в 
частині 
діяльності таких 
центрів 

вивчення ситуації щодо 
наявності центрів 
фізичного здоров’я 
населення “Спорт для 
всіх” в об’єднаних 
територіальних громадах 

протягом 
року 

Управління 
молоді і спорту 

облдержадмініст
рації,                     

комунальний 
заклад 

“Дніпропетровсь
кий обласний 

центр фізичного 
здоров’я 

населення  
“Спорт для всіх” 

(за згодою) 
 

Постійно проводиться моніторинг щодо ефективності 
функціонування центрів фізичного здоров’я 
населення “Спорт для всіх”, які працюють на 
території Дніпропетровської області. 
На теперішній час центри фізичного здоров’я 
населення “Спорт для всіх” створено у 
Слобожанській ОТГ Дніпровського району, 
Солонянській ОТГ та Миколаївській ОТГ 
Петропавлівського району, а також у Спаській 
селищній раді Новомосковського району. 
У 2020 році створено новий комунальний заклад 
Центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” 
у м. Жовті Води. 

 
4. Збільшення 
кількості 
загальнодоступни
х спортивних 
заходів для 
активного 
сімейного 
відпочинку в 

1) проведення 
загальнодоступних 
фізкультурно-оздоровчих 
заходів у місцях масового 
відпочинку населення (у 
парках, скверах, на 
пляжах тощо) 

протягом 
року 

Управління 
молоді і спорту 

облдержадмініст
рації, 

райдержадмініст
рації 

міськвиконкоми 
(за згодою), 

Проведення загальнодоступних фізкультурно-
оздоровчих заходів у місцях масового відпочинку 
населення (у парках, скверах, на пляжах тощо) було 
обмежено на период карантину. 



місцях масового 
відпочинку 
громадян; 
облаштування 
безпечних 
маршрутів для 
пішохідного, 
велосипедного, 
водного туризму; 
створення мережі 
літніх шкіл 
плавання на 
відкритих 
водоймах 
 

 

об’єднані 
територіальні 
громади (за 

згодою) 
2) організація безпечних 
пішохідних та 
велотуристичних 
маршрутів, відповідно до 
Типового положення  про 
організацію безпечних 
пішохідних і 
велотуристичних 
маршрутів історичними та 
визначними місцями 

До 1 грудня Управління 
молоді і спорту 

облдержадмініст
рації 

В містах Дніпропетровської області запроваджуються 
програми будівництва велосипедних доріжок. 

3) організація та 
проведення фізкультурно-
оздоровчих заходів для 
дітей у літніх школах 
плавання відповідно до 
Типового положення про 
літні школи плавання на 
відкритих водоймах 

протягом 
року 

Управління 
молоді і спорту 

облдержадмініст
рації, 

комунальний 
заклад 

“Дніпропетровсь
кий обласний 

центр фізичного 
здоров’я 

населення  
“Спорт для всіх” 

(за згодою) 

Проведення загальнодоступних фізкультурно-
оздоровчих заходів у місцях масового відпочинку 
населення (на пляжах) обмежено на період 
карантину. 

5. Залучення 
інститутів 
громадянського 
суспільства, в 
тому числі 
молодіжних та 
дитячих 
громадських 
організацій, до 
проведення 
заходів з 

сприяння здійсненню 
громадськими 
організаціями 
фізкультурно-спортивної 
спрямованості, 
ветеранськими, 
молодіжними та дитячими 
громадськими 
організаціями заходів, 
спрямованих на 
популяризацію та 

протягом 
року 

 
 

Управління 
молоді і спорту 

облдержадмініст
рації,  

громадські 
організації 

фізкультурно-
спортивної 

спрямованості, 
молодіжні та 

дитячі 

У 2020  році ГО «ДТО ВФСТ «Колос» та районними 
осередками було проведено понад 320 обласних та 
районних змагань з 18 видів спорту, у тому числі 
змагання у залік ОССІ, в яких прийняли участь понад 
48 000 осіб. Окрім того, протягом звітного періоду 
районними організаціями Товариства були проведені  
змагання, присвячені Міжнародному Жіночому Дню-
8 Березня, «Золотий Колосок України» з футзалу 
серед юнаків та дівчат, Чемпіонат ГО «ДТО ВФСТ 
«Колос» з футзалу та  волейболу (чоловіки та жінки), 
пляжний волейбол (чоловіки та жінки), спортивний 



підвищення 
оздоровчої 
рухової 
активності 
населення 
 

утвердження здорового і 
безпечного способу життя 
та культури здоров’я 

громадські 
організації (за 

згодою) 
 

туризм, перетягування канату, гирьового спорту, 
армспорт, шахів, шашок, настільного тенісу серед 
чоловіків та жінок, юнаків та дівчат  збірних команд 
сільських, селищних рад та об’єднаних 
територіальних громад Дніпропетровщини.  В період  
липень – вересень 2020 року  ГО «ДТО ВФСТ 
«Колос» проведено  Чемпіонат ГО «ДТО ВФСТ 
«Колос» «Золотий колос України» з футболу серед 
юнаків 2006-2007р.н. , 2008-2009р.н. , 2010-2011р.н. 
збірних команд сільських, селищних рад та 
об’єднаних територіальних громад 
Дніпропетровщини, змагання ГО «ДТО ВФСТ 
«Колос» під девізом «Хто ти, майбутній олімпієць» з 
волейболу серед дівчат 2005-2006р.н., Другу 
комплексну спартакіаду  серед збірних спортивних  
команд сільських, селищних  та міських ОТГ на 
звання « Краща спортивна ОТГ Дніпропетровщини 
2020 року», до Дня незалежності України фінальні 
змагання Кубку  ГО «ДТО ВФСТ «Колос» з 
волейболу серед жінок, фінальні змагання з армспорт, 
гирьового спорту, тенісу настільного, шахів та шашок 
серед збірних команд сільських, селищних рад та 
ОТГ за програмою ОССІ Дніпропетровщини 
2020р.,комплексну  спартакіаду на звання «Краще 
спортивне село Дніпропетровщини 2020 року». 
 02-07 липня 2020 прийняли участь у Всеукраїнській 
спартакіаді серед голів сільських, селищних рад, голів 
та старост ОТГ України в м.Скадовську. 
15-22 вересня 2020 р. команда Нивотрудівської ОТГ 
Апостолівського району прийняла участь у 
Всеукраїнській спартакіаді серед спортивних команд 
сільських, селищних рад  ОТГ України на звання 
«Краща спортивна ОТГ України 2020 року». 
Проведено Спартакіаду серед ветеранів (40+) 
сіьського спортивного руху Дніпропетровщини серед 
збірних команд сільських, селищних рад  та ОТГ. 
Прийняло участь 220 чоловік. Проведено зональні та 
фінальні змагання «Золотий колос України» з фут 



залу серед юнаків 2005-2006, 2007-2008, 2009-
2010рр.н. У зональних змаганнях прийняли участь 
понад 450 чоловік, у фінальній частині змагань – 110 
чоловік. Проведено Чемпіонат ГО «ДТО ВФСТ 
«Колос» з фут залу серед ветеранів (35+) серед 
збірних команд сільських, селищних рад  та ОТГ 
Дніпропетровщини. Прийняли участь 40 чоловік. 
Проведено Чемпіонат ГО «ДТО ВФСТ «Колос» з фут 
залу серед жінок збірних команд сільських, селищних 
рад  та ОТГ Дніпропетровщини. Прийняли участь 40 
чоловік. Проведено турнір ГО «ДТО ВФСТ «Колос» з 
фут залу присвячений Дню Святого Миколая серед 
юнаків 2010-2011р.н.  збірних команд сільських, 
селищних рад  та ОТГ Дніпропетровщини. Прийняли 
участь понад  140 чоловік. 

 
ГО “ДОО ФСТ “Динамо” України” протягом 2020 
року проведено: 
 - 112 занять зі спеціальної фізичної та вогневої 
підготовки, для підвищення професійного рівня 
військовослужбовців і працівників правоохоронних 
органів, рятувальних та інших спеціальних служб 
області; 
-  3 президії ДОО ФСТ «Динамо» України; 
 - 71 спортивний захід серед працівників 
правоохоронних органів, рятувальних та інших 
спеціальних служб області та членів їх сімей 
Загальна кількість : 3628 чол. 
 
ГО “ДОО ФСТ “Динамо” України” протягом І 
кварталу 2020 року  проведено 20 спортивних заходів 
серед працівників правоохоронних органів, 
рятувальних та інших спеціальних служб області та 
членів їх сімей 
Загальна кількість: 1582 осіб 
 
1. 16.01 Чемпіонат ГУНП з плавання в яких взяло 



участь 75 спортсменів (І група) 
2. 17.01 Чемпіонат ГУНП з плавання в яких взяло 
участь 84 спортсмена (ІІ група) 
3. 23.01 Чемпіонат в/ч 3021 з рукопашного бою, в 
яких взяло участь 57 спортсменів 
4. 24.01 Чемпіонат в/ч 3054 з рукопашного бою, в 
яких взяло участь 38 спортсменів 
5. 01-02.02 Чемпіонат області з рукопашного бою 
серед школярів, в яких взяло участь 203 спортсмена 
6. 03-07.02 Чемпіонат ГУ ДСНС з гирьового спорту, 
в яких взяло участь 65 спортсменів (1 етап) 
7. 07.02 Спаринг сесія «HAND COMBAT №1» з 
рукопашного бою, в яких взяло участь 75 спортсменів 
8. 09.02 Навчально-методичний семінар з Джіуджіцу, 
в яких взяло участь 54 спортсмена 
9. 10.02-06.03. Чемпіонат УСБУ з волейболу, в яких 
взяло участь 118 спортсменів 
10. 11.02 Чемпіонат ЦТУ НГУ з гирьового спорту, в 
яких взяло участь 67 спортсменів 
11. 14.02 Чемпіонат ДЮІ з гирьового спорту, в яких 
взяло участь 45 спортсменів 
12. 19.02 Чемпіонат ДДУВС з гирьового спорту, в 
яких взяло участь 45 спортсменів 
13. 20.02 Спаринг сесія «HAND COMBAT №2» з 
рукопашного бою, в яких взяло участь 182 
спортсмена 
14. 21.02 Чемпіонат ГУ ДСНС з гирьового спорту, в 
яких взяло участь 48 спортсменів (2 етап) 
15. 28.02 Чемпіонат ГУ ДСНС з самбо, в яких взяло 
участь 48 спортсменів (І група)  
16. 29.02 «Кубок Дракоши-2018/20». по пулевой 
стрельбе среди представителей СМИ, в яких взяло 
участь 51 спортсмен 
17. 05-06.03 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 2020», в яких взяло участь 32 спортсмена 
18. 05.03Чемпіонат ГУНП з рукопашного бою, в яких 
взяло участь 68 спортсменів  
19. 06.03 Чемпіонат ГУ ДСНС з самбо, в яких взяло 
участь 36 спортсменів (2 група) 
20. 10-12.03 Чемпіонат УСБУ з особистої зброї, в яких 
взяло участь 137 спортсменів 
 
Протягом ІІ кварталу 2020 року у ГО “ДОО ФСТ 
“Динамо” України” проведено 6 спортивних заходів 
серед працівників правоохоронних органів, 
рятувальних та інших спеціальних служб області та 
членів їх сімей 
Загальна кількість: 180 осіб 

 
1. 11.04 Чемпіонат ГУ ДСНС зі стрільби кульової 
(МП), в яких взяло участь 25 спортсменів 
2. 15.04 Чемпіонат в/ч 3021 зі стрільби кульової 
(МП), в яких взяло участь 27 спортсменів 
3. 16.04 Чемпіонат в/ч 3054 зі стрільби кульової 
(МП), в яких взяло участь 36 спортсменів 
4. 21-22.05 Чемпіонат ЦТУ НГУ зі стрільби кульової 
(МП), в яких взяло участь 38 спортсменів 
5. 12.06 Відкритий турнір ДОО ФСТ «Динамо» 
України зі стрільби кульової (МП), присвячений Дню 
медичного працівника України, в яких взяло участь 
22 спортсмена 
6. 25-26.06 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 Дню Конституції України, в 
яких взяло участь 32 спортсмена 
 
Протягом ІІІ кварталу 2020 року у ГО “ДОО ФСТ 
“Динамо” України” проведено 23 спортивних 
заходи серед працівників правоохоронних органів, 
рятувальних та інших спеціальних служб області 



та членів їх сімей 
Загальна кількість: 1207 осіб 
 
1. 08.07 Чемпіонат УСБУ з перетягуванню канату, в 
яких взяло участь 45 спортсменів 
2. 17.07 Чемпіонат УСБУ з риболовного спорту, в 
яких взяло участь 36 спортсменів 
3. 24.07 Чемпіонат ГУНП з пляжного волейболу 
серед чоловіків та жінок, в яких взяло участь 24 
спортсмена 
4. 27.07-07.08 Чемпіонат ГУ ДСНС з пляжного 
волейболу серед чоловіків та жінок, в яких взяло 
участь 67 спортсменів (1 етап) 
5. 05.08 Чемпіонат УСБУ з пляжного волейболу 
серед чоловіків та жінок, в яких взяло участь 18 
спортсменів 
6. 07.08 Чемпіонат ЦТУ НГУ з пляжного волейболу 
серед чоловіків та жінок, в яких взяло участь 28 
спортсмена 
7. 10.08 Чемпіонат ДЮІ з пляжного волейболу серед 
чоловіків та жінок, в яких взяло участь 32 спортсмена 
8. 14.08 Чемпіонат ГУ ДСНС з пляжного волейболу 
серед чоловіків та жінок, в яких взяло участь 22 
спортсмена (2 етап) 
9. 20-21.08 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 22 
спортсмена 
10. 12-28.08 Чемпіонат ГУ ДСНС з футзалу, в яких 
взяло участь 164 спортсмена (1 етап) 
11. 25-26.08 Чемпіонат ГУ НП  з футзалу, в яких взяло 
участь 98 спортсменів. 
12.  27-28.08 Чемпіонат ЦТУ НГУ з військового 
багатоборства (семиборства), в яких взяло участь 76 
спортсменів 



13. 01-03.09 Чемпіонат ЦТУ НГУ  з футзалу, в яких 
взяло участь 126 спортсменів. 
14. 10-11.09 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 2020, присвячений 
Дню Фізичної культури і спорту України, в яких 
взяло участь 108 спортсменів 
15. 14-15.09 Чемпіонат ЦТУ НГУ з легкої атлетики 
(кросу), в яких взяло участь 102 спортсмена 
16. 15.09 Чемпіонат ДЮІ з легкої атлетики (кросу), в 
яких взяло участь 56 спортсменів 
17. 16.09 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 22 спортсмена 
18. 17-18.09 Чемпіонат ГУ ДСНС з легкої атлетики 
(кросу), в яких взяло участь 128 спортсменів  
19. 18.09 Чемпіонат в/ч 3021 з легкої атлетики (кросу), 
в яких взяло участь 35 спортсменів 
20. 18.09 Чемпіонат ГУНП з легкої атлетики (кросу), в 
яких взяло участь 42 спортсмена 
21. 24-25.09 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 2020», в яких взяло участь 50 
спортсменів 
22. 28-29.09 Чемпіонат ГУ ДСНС з поліатлону серед 
чоловіків та жінок, в яких взяло участь 32 спортсмена  
23. 29-30.09 Чемпіонат ГУ НП з поліатлону серед 
чоловіків та жінок, в яких взяло участь 38 



спортсменів  
 
Протягом ІV кварталу 2020 року у ГО “ДОО ФСТ 
“Динамо” України” проведено 22 спортивних 
заходи серед працівників правоохоронних органів, 
рятувальних та інших спеціальних служб області 
та членів їх сімей 
Загальна кількість: 659 осіб 
1. 01-02.10 Чемпіонат ДДУВС з поліатлону, в яких 
взяло участь 26 спортсменів 
2. 15-17.10 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 2020», в яких взяло участь 29 
спортсменів 
3. 04.10 Чемпіонат УСБУ з практичної стрільби, в 
яких взяло участь 18 спортсменів 
4. 26.10 Чемпіонат ДДУВС з практичної стрільби, в 
яких взяло участь 27 спортсменів 
5. 01.11 Чемпіонат ГУ ДСНС з практичної стрільби, 
в яких взяло участь 22 спортсмена  
6. 06.11 Чемпіонат УМСФ з шахів, в яких взяло 
участь 18 спортсменів 
7. 10.11 Чемпіонат в/ч 3021 з шахів, в яких взяло 
участь 19 спортсменів 
8. 12-13.11 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 2020», в яких взяло участь 24 спортсмена  
9.  16.11 Чемпіонат ДДУВС з шахів, в яких взяло 
участь 38 спортсменів 
10.  18.11 Чемпіонат ГУНП з шахів, в яких взяло 
участь 19 спортсменів 
11.  20.11 Чемпіонат ГУ ДСНС з шахів, в яких взяло 



участь 20 спортсменів  
12.  26.11-06.12 Чемпіонат ГУ ДСНС з настільного 
тенісу, в яких взяло участь 57 спортсмена (1 етап) 
13.  30.11-02.12 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 2020», в яких взяло участь 25 
спортсменів 
14.  12-13.12 Атестаційний семінар з рукопашного 
бою, в яких взяло участь 35 учасників 
15.  07-08.12 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 
16.  08.12 Чемпіонат ДЮІ з настільного тенісу, в яких 
взяло участь 37 спортсменів 
17.  10.12 Чемпіонат ГУНП з настільного тенісу, в 
яких взяло участь 24 спортсмена 
18.  11.12 Чемпіонат ГУ ДСНС з настільного тенісу, в 
яких взяло участь 18 спортсменів (2 етап) 
19.  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 15 спортсменів 
20.  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 20 
спортсменів 
21.  18-24.12 Чемпіонат ГУ ДСНС з шашок, в яких 



взяло участь 115 спортсменів  
22.  26.12 Новорічний турнір з рукопашного бою 
серед дітей 2014-15 року народження, в яких взяло 
участь 45 спортсменів 
 
 

6. Модернізація в 
закладах освіти 
системи 
фізичного 
виховання, яке 
повинне бути 
органічно 
поєднано з 
іншими 
компонентами 
здорового 
способу життя; 
посилення 
відповідальності 
керівників 
закладів освіти за 
забезпечення, 
розвиток і 
модернізацію 
фізичного 
виховання та 
належний рівень 
рухової 
активності; 
забезпечення 
медико-
педагогічного 
контролю за 
фізичним 
вихованням дітей 
у закладах освіти 
 

1) проведення у закладах 
загальної середньої освіти 
фізкультурно-оздоровчих 
та спортивно-масових 
заходів, забезпечення 
належного медико-
педагогічного контролю з 
метою залучення дітей та 
молоді, у тому числі дітей 
з інвалідністю, до 
активних занять спортом 

протягом 
року 

Управління 
молоді і спорту 

облдержадмініст
рації, 

департамент 
освіти і науки 

облдержадмініст
рації, 

Дніпропетровськ
е обласне 
відділення 

(філія) Комітету              
з фізичного 

виховання та 
спорту 

Міністерства 
освіти           і 

науки України 
(за згодою), 
Громадська 
організація 
“Відділення 

Національного 
олімпійського 

комітету 
України в 

Дніпропетровськ
ій області” (за 

згодою), 
райдержадмініст

рації, 
міськвиконкоми 

Усіма видами   спортивно-масової роботи в закладах 
освіти  охоплено  51,7 % учнівської та студентської 
молоді  від загального контингенту. 

- 51,3% учнів закладів загальної середньої освіти; 
-  38,8% учнів закладів професійної(професійно-

технічної) освіти; 
- 41,6% - студентів коледжів та технікумів; 
- 33% - студентів закладів вишої освіти І та ІІ 

рівнів. 
В спортивних гуртках та секціях закладів освіти 
займається  - 42160     учнів та студентів – 8,3% від 
загального контингенту учнівської та студентської 
молоді. 

Додатковим 3-4 уроками фізвиховання охоплено: 

- 97%9 учнів закладів загальної середньої освіти 
в тому числі  з них 5,8% уроком футболу; 

- 92,5% учнів закладів професійної(професійно-
технічної) освіти; 

- 85,7 % студентів  коледжів та технікумів; 
- 27,8% - студентів вищих навчальних закладів 1 

та 2 рівнів. 
     У  2020 року  було проведено 142 зональних та 
фінальних змагань серед закладів освіти в яких взяли 
участь 5455 учнів та студентів з них: 

- Обласна Олімпіада серед  учнів ЗЗСО - 81 змагань, 
2856 учасників; 

- Обласна спартакіада серед учнів ЗП(ПТ)О –  46 
змагань  - 1532 учасника; 

- - серед студентів коледжів,технікумів – 2 змагання 



(за згодою), 
об’єднані 

територіальні 
громади (за 

згодою) 
 

– 62 учасника; 
- Серед студентів  закладів вищої освіти -2 змагання 

– 70 учасників; 
- Серед учнів ДЮСШ 6 -змагання 495 учасників. 
- змагання ІІ літньої Гімназіади школярів  - з 5  

видів спорту  – 440 учасників; 
В тому числі  онлайн змагання з шахів, гирьового 
спорту, гімнастичного триборства, допризовної 
підготовки, легкої атлетики в яких взяло участь 
813 осіб.. 

У 2020 році у обласних відбіркових змаганнях 
«Cool Games»  взяли участь – 3554 учасника, в 
фіналі за право представляти Дніпропетровщину  
на  Всеукраїнських змаганнях  боролись 17 
команд з 9 регіонів області - 124 учасника. 
В закладах освіти  в період з  07 по 13 вересня  
відбулись Олімпійські уроки  в яких взяло участь 
понад  231 тисяча учнівської і студентської 
молоді. 

В період з 07 по 20 вересня в  навчальних 
закладах відбулись Олімпійські тижні в програмі 
яких відбулось відкриття спартакіад навчальних 
закладів,  Дні здоров’я, змагання з легкої 
атлетики, гирьового спорту,  футболу, 
настільного тенісу, Козацькі розваги, квести  та з 
інших видів спорту в яких взяли участь  понад 
390 тисяч учнів і студентів області. 

Проведено обласний конкурс «Twist Jumps» з 
нагоди Міжнародного дня студентського спорту 
серед навчальних груп  закладів вищої освіти 140 
учасників. 

Станом на 01.01.2020 року в закладах освіти 
навчається  23811 учнів та студентів, які віднесені до 
спеціальної медичної групи і  тільки 7288 займаються 
у спеціальних медичних групах,  5165 учнів та 
студентів мають статус інваліда   з яких в спортивних 



гуртках закладів освіти займається 2419 (46.8%) осіб, 
6829 осіб звільнено від занять фізичною культурою. 
в Обласній спеціальній дитячо-юнацькій спортивній 
школі для дітей з інвалідністю займається  191 
спортсмен-інвалід з них до складу збірних команд 
України входить  41 спортсмен.   
 Спортсмени  «Дніпропетровської обласної 
спеціальної дитячо-юнацької спортивної школі для 
дітей з інвалідністю» взяли участь у 16 обласних  та 
всеукраїнських змаганнях 
Учні  та студенти взяли участь у Всеукраїнському 
відео заході «Єднаймось в русі!» до програми якого 
увійшли  дві частини: - челендж та флешмобі 
Студенти області взяли участь у  всеукраїнському  
онлайн флешмобі  «Twist Jumps» з нагоди 
Міжнародного дня студентського спорту 12 учасників 

 
2) проведення 
загальнодоступних 
спортивних заходів серед 
студентів закладів вищої 
освіти 

протягом 
року 

Дніпропетровськ
е обласне 
відділення 

(філія) Комітету              
з фізичного 

виховання та 
спорту 

Міністерства 
освіти           і 

науки України 
(за згодою) 

 

Серед студентів вищих навчальних закладів 
проведено : 
- Чемпіонат області з баскетболу 3х3; 
- Змагання за програмою ХХХ обласної 
Універсіади з тхеквандо. 

7. Створення 
роботодавцями, 
профспілками, 
громадськими 
організаціями 
фізкультурно-
спортивної 
спрямованості 

1) проведення 
фізкультурно-оздоровчих 
та спортивно-масових 
заходів для залучення 
трудових колективів до 
рухової активності 

протягом 
року 

Управління 
молоді і спорту 

облдержадмініст
рації, 

фізкультурно-
спортивні 

товариства (за 
згодою) 

За 2020 рік ДОО ФСТ “Україна” проведено: 

Розпочато проведення карантинних  заходів, серед 

ДЮСШ організації. Кількість – 1100 дітей. 

ДООФСТ “Україна”: 

1.Розпочато та проведено спартакіади трудящих 

металургійної сфери. (з загальним охватом 58000чол.) 

Від області – 5600чол. 



(зокрема 
фізкультурно-
спортивними 
товариствами) на 
робочих місцях 
сприятливих умов 
для оздоровчої 
рухової 
активності 

 2.Розпочато та проведено спартакіади трудящих 

хімічної промисловості.           (з загальним охватом 

23000чол.) Від області – 3250чол. 

3.Розпочато та проведено  спартакіади трудящих 

вугільної промисловості            (з загальним охватом 

13000чол.). Від області – 1550чол. 

4.Розпочато та проводиться  спартакіади робітників 

культури. (з загальним охватом 3550чол.) Від області 

– 1420чол. 

5.Розпочато та проведено спартакіади робітників.               

(з загальним охватом 2250чол.) 

6.Проведено  змагання з 16 видів спорту серед 

робітників промислової сфери – 3940чол. Від області 

– 1050чол. 

7.Проведено змагання серед металургійних 

комбінатів області – 2700 чоловік. Від області – 

470чол. 

8.Проведено оздоровлюючі заходи з робітниками 

промислових підприємств      м. Кам'янське – 

800чоловік. 

Разом з Профспілкою металургів та гірників 

проведено зустрічі команд з ігрових видів спорту – 

1100 чоловік.  

ДООФСТ  «Україна» - організовано та проведено 

онлайн разом з Вільногірським ГЗК змагання з легкої 

атлетики серед дітей, підлітків та робітників – 

1000чол. 

Силових видів спорту – 680 чоловік, 

Виїздні оздоровлюючі змагання для робітників та їх 

сімей – 1300чол.  

Постійно проводиться робота серед керівників 

підвідомчих ДЮСШ, СК, КФК тощо по дотриманню 

адаптивного карантину та ведення дидактичної і 

методичної роботи згідно Розпоряджень керівництва 



міста, області, України. 
Основна робота проводиться згідно онлайн 
конференцій, дотримуючись адаптивного карантину 
тощо. 
 
За 2020 ріку ДОО ФСТ “Спартак” проведено 
2.ХVII міжгалузева спартакіада ФСТ «Спартак» з: 
-шашок – 12 ком. 58 уч., 
-шахів – 13 ком. 63 уч. 
- н|тенiс – 10 ком. 75 уч. 
- бадмінтон – 15 ком. 71 уч 
- парк. волейбол –10 ком.47уч. 
- туризм – 45 уч. 
- дартс – 15 ком. 33 уч. 
- пл. волейбол – 14 ком. 70 уч. 
- пл. футбол – 5 ком. 35 уч. 
- армспорт – 11 ком. 32 уч. 
- гиря – 10 ком. 35 уч. 
- л/атлетика – 12 ком. 46 уч. 
- більярд – 48 уч. 
3.Відкритий турнір з більярду серед працівників 
«Укртелеком» - 65 уч. 
4.Турнір пам’яті «Героїв Небесної сотні» - 10 
ком.100уч  
5.Кубок м. Дніпра з волейболу серед чоловіків – 8 
ком. 75 уч. 
6.Чемпіонат ДООФСТ «Спартак» по спортивним 
танцям – 265 уч. 
7.Кубок м. Дніпро з волейболу серед жінок – 9 ком. 
85 уч. 
8.Турнір з н/тенісу серед працівників культури – 50 
уч. 
9. Кубок м. Дніпра з волейболу серед збірних команд 
районів -48 уч. 
10.Турнір з волейболу присвячений Дню Конституції 
України – 47 уч.  
11. Змагання з шашок та шахів серед працівників 
культ. –39 уч. 



12.Турнір з паркового волейболу до Дня молоді–45 
уч. 
13.Міні-спартакіада серед активу профспілок – 27 уч. 
15.Турнір з волейболу пам’яті МС В.Трофименко–6 
ком.48 уч. 
16. Тренінг з пілатоса «Спорт для жінок» - 50 уч 
17.Турнір з пляжного волейболу серед учасників АТО 
та волонтерів – 9 ком. 38 уч. 
18. Турнір з паркового волейболу на «Кубок Вікторії 
Орєшиної» - 10 ком. 50 уч. 
19. Відбіркова спартакіада працівників «Укрпошта» - 
79 уч 
20. Турнір присвячений Дню Незалежності України – 
6 ком. 48 уч. 
21. Кубок з волейболу до Дня фізичної культури і 
спорту – 6 ком 50 уч. 
22. ХІV обласна спартакіада ЖКГ, МП, ПОН – 7 ком. 
100 уч. 
23. Турнір з волейболу до «Дня автомобіліста та 
дорожника» -4 ком. 45 уч. 
24. Турнір з шахів серед працівників культури – 35 
уч. 
25. Турнір з волейболу до Дня Захисника Вітчизни – 
6 ком. 48 уч. 
26. Спортивний тренінг «Спорт для жінок» - 35 уч. 
27. Кубок з волейболу до «Дня місцевого 
самоврядування» - 5 ком. 40 уч. 
28. Турнір з волейболу пам’яті журналістів – 4 ком. 
39 уч. 
29. Турнір з дартсу серед активу профспілок – 27 уч. 
 
 
 

2) сприяння 
облаштуванню місць для 
занять руховою 
активністю на 
підприємствах, в 

протягом 
року 

Управління 
молоді і спорту 

облдержадмініст
рації, 

райдержадмініст

Структурні підрозділи, виконкомів, міських рад 
об’єднаних територіальних громад, які відповідальні 
за реалізацію напрямків розвитку фізичної культури і 
спорту тісно співпрацюють з профспілковими 
організаціями підприємств різних форм власності, 



установах, організаціях рації, об’єднані 
територіальні 
громади (за 

згодою) 

надають їм методичну та організаційну допомогу. 

3) проведення обласної 
спартакіади серед збірних 
команд державних 
службовців  

протягом 
року 

Управління 
молоді і спорту 

облдержадмініст
рації, 

фізкультурно-
спортивне 
товариство 
“Спартак”                   
(за згодою) 

Змагання з шахів та шашок присвячені Дню 
держслужбовців – 43 уч. 
 

4) проведення обласної 
спартакіади серед 
депутатів обласних , 
районних, міських (міст 
обласного 
підпорядкування) 
сільських та селищних рад 

протягом 
року 

Управління 
молоді і спорту 

облдержадмініст
рації, 

фізкультурно-
спортивне 
товариство 
“Спартак”                   

(за згодою), 
райдержадмініст

рації, 
міськвиконкоми 

(за згодою) 

 ХVII обласна 
Спартакiада серед депутатiв мiсцевих рад та 
посадових осiб мiсцевого самоврядування м. Днiпро 
з: 
шашок – 9 ком. 25 уч.; 
шахiв – 9 ком. 24 уч.; 
н/тенiс – 9 ком. 24 уч. 

5) проведення 
Всеукраїнської 
міжгалузевої спартакіади 
трудящих промислової 
сфери та транспорту 

протягом 
року 

Управління 
молоді і спорту 

облдержадмініст
рації, 

фізкультурно-
спортивне 
товариство 
“Україна”                   

(за згодою) 

Проведено  змагання з 14 видів спорту серед 
робітників промислової сфери – 2340 осіб. Від 
області – 685 осіб. 

  

8. Сприяння 
поширенню у 
засобах масової 

сприяння поширенню в 
засобах масової 
інформації соціальної 

протягом 
року 

Управління 
молоді і спорту 

облдержадмініст

По всій території області розташовані протягом 2020 
року були розміщені банери на біг-бордах видатних 
спортсменів Дніпропетровщини в рамках проекту 



інформації, 
насамперед на 
телебаченні, 
соціальної 
реклами стосовно 
переваг 
оздоровчої 
рухової 
активності для 
зниження рівня 
ризику 
неінфекційних 
захворювань, а 
також 
пізнавальних 
програм для осіб 
різного віку щодо 
використання 
рухової 
активності в 
процесі 
життєдіяльності 
та подолання 
стану суспільної 
байдужості до 
особистого 
здоров’я та 
здоров’я нації 

реклами щодо пропаганди 
здорового способу життя, 
рухової активності з 
метою утвердження 
національної ідеї 
соціальної активності, 
фізично здорової та 
духовно багатої 
особистості, збільшення 
кількості спортивних 
програм та поліпшення їх 
якості 
 

рації,  
Громадська 
організація 
“Відділення 

Національного 
олімпійського 

комітету 
України в 

Дніпропетровськ
ій області” (за 

згодою),  
федерації  з 

олімпійських та 
неолімпійських 
видів спорту (за 

згодою), 
райдержадмініст

рації,  
міськвиконкоми 

(за згодою), 
об’єднані 

територіальні 
громади (за 

згодою),  
навчальні 
заклади  

(за згодою) 

“Знай своїх”.  
Також на сайті облдержадміністрації та Фейсбуці 
протягом 2020 року висвітлено понад 137 статей 
присвячених розвитку фізичної культури та спорту в  
області, висвітлення результатів змагань.   
З нагоди “Міжнародного Олімпійського дня - 2020” 
створено відеозйомку кліпу за участю чемпіонів, 
призерів та учасників Олімпійських ігор та 
міжнародних змагань з різних видів спорту. За 
результатами переглядів кліпу Дніпропетровська 
область зайняла підсумкове високе ІІ місце в Україні.  
 

 

 

 

 

Начальник управління 

молоді і спорту 

облдержадміністрації                                                                                                                                         Олександр ПШЕНИЧНИКОВ 


