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ІНФОРМАЦІЯ 

про хід виконання у 2015 році соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та 

формування здорового способу життя у Харківській області на 2014 – 2018 роки 
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I. Створення умов для фізичного виховання і спорту за місцем роботи, проживання, в місцях масового відпочинку населення 

1 Активізувати роботу щодо залучення 

підлітків та молоді до занять у 

фізкультурно-оздоровчих і спортивних 

групах. Довести кількість населення, що 

займаються всіма фізкультурно-

оздоровчими видами спорту, до 40 %. 

Проводити щороку серед учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

області малі олімпійські ігри «Діти 

Харківщини» 

20,243 20,243 20,243 Завершився другий етап VIII Малих 

Олімпійських ігор «Діти Харківщини» серед учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

У змаганнях шкільного етапу брали участь 30 

тис. 890 учнів (187 шкіл). 

З 05 по 07 травня 2015 року в місті Харкові 
на базі КП «Харківський Палац спорту» та Палацу 

спорту «Гарт» відбулися фінальні змагання малих 

Олімпійських ігор «Діти Харківщини». У змаганнях 

брали участь три вікові групи: І група – 3-4 класів, ІІ 
група – 5-6 класів, ІІІ група – 7-8 класів, при цьому 

змагання у ІІ віковій групі проходять за програмою 

Всеукраїнського спортивно-масового заходу 

«Олімпійське лелеченя». 

У змаганнях кожної вікової групи брали 

участь 9 команд, з них: 6 команд районів 

Харківської області і 3 м. Харкова із загальною 

кількістю учасників понад 150 учнів у кожній 

віковій групі. Переможці та призери змагань 

нагороджені почесними грамотами, призами. 

Переможці у кожній віковій групі отримали 

сертифікати на відпочинок 
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2 Здійснити заходи щодо створення 

необхідних умов для фізкультурно-

оздоровчої і спортивної роботи за місцем 

проживання населення, у зонах 

відпочинку. Сприяти утворенню та 

функціонуванню в усіх районах і містах 

обласного значення центрів фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх» і 
розширенню мережі фізкультурно-

оздоровчих центрів, пунктів прокату 

спортивного інвентарю, з урахуванням 

потреб і фінансових можливостей регіонів. 

Забезпечити функціонування 

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 

ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ 

ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я  НАСЕЛЕННЯ 

«СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» 

 

2230,00 1199,143 719,919 Станом на 05.08.2015 на території 
Харківської області відкрито 31 центри «Спорт для 

всіх», серед яких: 1 обласний, 23 районних, 6 

міських та 1 селищний центр. 

На даний час ведеться відповідна робота 

щодо зміцнення матеріально-технічної бази та 
укомплектування кадрами. 

За підсумками семи місяців 2015 року 

ХОЦФЗН «Спорт для всіх» було проведено 32 

спортивно-масових заходи, охоплено понад 35 тис. 

осіб та залучено 570 волонтерів. 

Окрім того, команда – переможець обласного 

фестивалю «Мамо, тато, я – спортивна сім’я» брали 

участь у Всеукраїнських фінальних змаганнях з 
нагоди Міжнародного дня сім’ї у м. Києві, де посіла 

7 місце. 

Команда-переможець обласного турніру з 
вуличного футболу серед дитячих команд брала 

участь у Всеукраїнських фінальних змаганнях 

фізкультурно-оздоровчих заходів з дворового 

футболу в м. Києві, де посіла 7 місце. 

Збірна команда Харківської області брала 

участь у Всеукраїнських фінальних змаганнях 

«Козацькі розваги» у м. Чернігові, де посіла 4 місце 

3 Запроваджувати ефективні форми 

проведення виробничої гімнастики у 

режимі робочого дня, активного 

відпочинку та після трудового 

відновлення, профілактичних занять 

фізкультурно-спортивної спрямованості на 

підприємствах, в організаціях, установах 

різних організаційно-правових форм 

власності, а також організацій, 

підприємств агропромислового комплексу 

0 0 0 Департаментом у справах молоді та спорту 

Харківської обласної державної адміністрації 
направлені листи до районних державних 

адміністрацій та міст обласного значення 

Харківської області з рекомендаціями щодо 

проведення виробничої гімнастики у режимі 
робочого дня, активного відпочинку та 
післятрудового відновлення, профілактичних занять 

фізкультурно-спортивної спрямованості на 

підприємствах, в організаціях, установах різних 
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та у сільських населених пунктах організаційно-правових форм власності, а також 

організацій, підприємств агропромислового 

комплексу та у сільських населених пунктах 

4 Забезпечити проведення щороку 

регіональних галузевих Спартакіад та 

інших масових заходів із працюючим 

населенням. Сприяти введенню до 

штатного розпису суб’єктів 

господарювання усіх форм власності 
посади інструкторів з фізичної культури. 

Розробити та визначити в установленому 

порядку критерії оцінювання щодо 

ефективності розвитку фізичної культури і 
масового спорту суб’єктів господарювання 

та проводити щороку конкурси на 

визначення найкращої у цій сфері 
організації 
 

50,000 0 0 Департаментом у справах молоді та спорту 

Харківської обласної державної адміністрації 
направлені листи з рекомендаціями щодо 

проведення регіональних галузевих Спартакіад та 

інших масових заходів із працюючим населенням 

 

5 Забезпечити належні умови для 

функціонування КОМУНАЛЬНОЇ 
УСТАНОВИ «ХАРКІВСЬКИЙ 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З ФІЗИЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ІНВАЛІДІВ 

«ІНВАСПОРТ» ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ», сприяти відкриттю 

районних, міських центрів, спортивних 

клубів для людей з обмеженими 

фізичними можливостями 

2330,00 1920,128 1129,343 У Харківській області мешкає понад 107 

тисяч інвалідів різних нозологій, з яких 703 інваліди 

займається у спортивно-фізкультурних групах та 

реабілітацією. До складу національної збірної 
команди України серед спортсменів-інвалідів різних 

нозологій загалом входять 108 осіб, з них: до 

основного складу – 72, кандидатів – 28, резерву – 8. 

З метою проведення фізкультурно-оздоровчої 
та спортивної роботи серед людей з вадами здоров’я 

на території Харківської області функціонує 

комунальна установа «Харківський регіональний 

центр з фізичної культури і спорту інвалідів 

«Інваспорт» Харківської обласної ради», яка 
підтримує діяльність дитячо-юнацької спортивної 
школи інвалідів, в якій залучено до занять фізичною 

культурою і спортом 255 дітей з фізичними вадами, 
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зокрема, з вадами слуху – 90, зору – 55, УОРА – 54, 

вадами розумового та фізичного розвитку – 56. У 

школі працює 28 груп, з яких 16 груп початкової 
підготовки, 9 груп попередньої базової підготовки, 

1 група спеціалізованої базової підготовки та 
2 групи підготовки до вищих досягнень. 

Тренувальний процес здійснюють 18 тренерів-

викладачів, з них: 8 штатних; 5 тренерів мають 

вищу категорію, 1 - І категорію, 9 - ІІ категорію. 

У школі культивуються такі види спорту: 

голбол, легка атлетика, плавання, футбол, шахи, 

спортивне орієнтування. Ведеться робота зі 
спортсменами 4 нозологій: спортсмени з ураженням 

опорно-рухового апарату та інтелекту, вадами зору 

та слуху. 

Для проведення якісної фізкультурно-

оздоровчої та спортивної роботи школу було 

забезпечено сучасним спеціальним обладнанням і 
інвентарем, зокрема для волейболу, голболу та 

фехтування, придбана спортивна форма.  

Комунальна установа «Харківський 

регіональний центр з фізичної культури і спорту 

інвалідів «Інваспорт» Харківської обласної ради» 

активно співпрацює з міськими клубами інвалідів, а 

саме: «Харків-Баскет», «Ахіллес Трек Клуб Харків», 

«АКВАВІТА», «ВІТАСПОРТ», футбольним клубом 

глухих «Олімп», спортивними обласними 

федераціями глухих, незрячих, з порушенням 

опорно-рухового апарату. 

Для забезпечення навчально-тренувального 

процесу та проведення спортивно-масових заходів 

спортсменам області з обмеженими можливостями 

надаються найкращі спортивні бази, які 
облаштовані спеціальними та допоміжними 
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засобами. 

З метою пропаганди розвитку фізкультурно-

спортивного руху серед інвалідів усі заходи та 

змагання постійно висвітлюються через засоби 

масової інформації. 
У зв’язку з проблемами фінансування на 

сьогодні відкриття районних центрів призупинено 

6 Щороку проводити фізкультурно-

оздоровчі, реабілітаційні заходи для людей 

з обмеженими фізичними можливостями, 

обласну спартакіаду «Повір у себе» для 

дітей з обмеженими фізичними 

можливостями. Організувати роботу 

таборів фізкультурно-спортивної 
реабілітації для людей з обмеженими 

фізичними можливостями, у тому числі 
для дітей 

35,000 0 0 Було проведено відбіркові змагання ІІ етапу 

Спартакіади «Повір у себе» серед дітей-інвалідів з 
вадами зору та слуху, а саме: зі спортивного 

орієнтування (вади слуху), вільної боротьби (вади 

слуху), греко-римської боротьби (вади слуху) та 

шахів (вади зору), у яких брали участь 59 дітей. 

У вересні місяці планується проведення 

Фінальних змагань Спартакіади «Повір у себе» 

серед дітей інвалідів з футболу, баскетболу та 

голболу з вадами слуху 

7 Проводити щороку обласну спартакіаду 

серед державних службовців з метою 

підготовки збірної команди області для 

участі у Всеукраїнській спартакіаді 

100,000 80,000 13,822 Станом на 05 серпня 2015 року проведені 
обласні змагання серед державних службовців, у 

яких брали участь 128 осіб. На даний час 

формується склад збірної команди області для 

участі у Всеукраїнській спартакіаді 
8 Проводити щороку обласну Спартакіаду 

серед працівників органів місцевого 

самоврядування з метою підготовки 

збірної команди області для участі у 

Всеукраїнській спартакіаді 
 

100,000 0 0  

9 Проводити щороку обласні Спартакіади з 
видів спорту та з масових видів спорту 

серед районів та міст обласного значення 

на Кубок голови Харківської обласної 
державної адміністрації 

180,000 132,000 87,928 Станом на 05 серпня 2015 року проведено 

7 фінальних змагань з видів спорту, з 12 

запланованих: 

- футзал; 

- волейбол (чоловіки); 

- волейбол (жінки); 
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- шашки; 

- гирьовий спорт; 

- волейбол пляжний (чоловіки); 

- волейбол пляжний (жінки) 

10 Проводити щороку обласні, районні, міські 
спартакіади серед допризовної молоді 
(військове багатоборство) з метою 

підготовки збірних команд області до 

участі у Всеукраїнській спартакіаді 
 

60,000 0 0  

II. Забезпечення розвитку дитячого, дитячо-юнацького спорту та резервного спорту 

1 Забезпечити збереження діючої мережі 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл та 
сприяти відкриттю і функціонуванню 

нових шкіл, їх відділень, філій, особливо у 

сільській місцевості. Довести кількість 

дітей, підлітків і молоді, які займаються у 

спортивних групах дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, спортивних шкіл 

олімпійського резерву до 20 %. 

Забезпечити фінансування 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ 
СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ «ХТЗ» 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, 

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 

«РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З ФІЗИЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ІНВАЛІДІВ 

«ІНВАСПОРТ» ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ. 

Проводити  щороку огляд-конкурс на 

кращу роботу серед дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл області 

14600,000 12192,135 7271,792 З метою залучення дітей та молоді до занять 

спортом, пропаганди здорового способу життя, 

підготовки спортивного резерву на території області 
функціонує 91 дитячо-юнацька спортивна школа (з 
них: 7 спеціалізовані дитячо-юнацькі школи 

олімпійського резерву). З 91 ДЮСШ: 7 СДЮСШОР 

мають вищу категорію, 27 ДЮСШ – 1 категорії. 
У дитячо-юнацьких спортивних школах до 

регулярних занять з обраного виду спорту залучено 

47105 осіб, що складає майже 20% від контингенту 

учнівської молоді віком від 6 до 18 років. Це 

найвищий показник в Україні. 
У спортивних школах працює 457 відділень 

за видами спорту, з яких 361 - відділення з 
олімпійських видів спорту, 90 – з неолімпійських 

видів, 6 – для дітей і підлітків з обмеженими 

можливостями.  

У спортивних школах культивуються 39 

олімпійських видів спорту, з них: 5 зимових, 18 

неолімпійських видів спорту, 6 – з видів спорту для 

інвалідів. 

Учбово-тренувальний процес у спортивних 

школах здійснюють 1626 тренерів-викладачів, з 
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яких 946 штатних, що складає 58,2% (у 2013 році 
було 57,1% штатних тренерів). Покращився 

показник фахового рівня штатних тренерів: 88,7% 

тренерів мають освіту за напрямом «фізична 
культура і спорт», що на 4% більше ніж у минулому 

році. З загальної кількості штатних тренерів 11% 

тренерів мають вищу, 18% - першу, 28,6% - другу 

кваліфікаційну категорію. 

У дитячо-юнацьких спортивних школах усіх 

типів і підпорядкованості тренуються і підвищують 

свою спортивну майстерність 20 майстрів спорту 

міжнародного класу, 222 майстри спорту України, 

1561 кандидат у майстри спорту України і 
спортсмени першого розряду. Кількість 

спортсменів, що мають найвищий спортивний 

розряд, складає лише 3,8% від загальної кількості 
тих, хто займається у групах попередньої базової 
підготовки, спеціалізованої і вищого рівнів 

2 Сприяти забезпеченню модернізації та 
зміцненню матеріально-технічної бази 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 

спортивних шкіл олімпійського резерву, 

забезпеченню необхідним обладнанням та 
інвентарем 

800,000 0 0 Модернізація та реконструкція матеріально-

технічної бази СДЮСШОР, ДЮСШ області 
протягом семи місяців 2015 року не проводилась. 

Відбулося часткове доукомплектування відділень 

ДЮСШ необхідним спортивним інвентарем та 

обладнанням 

3 Забезпечити видатки на утримання та 

здійснення навчально-тренувального 

процесу для шкіл вищої спортивної 
майстерності. Забезпечити утримання 

центру олімпійської підготовки із зимових 

видів спорту 

18000,000 14020,558 7790,270 Забезпечено виплату заробітної плати у 

повному обсязі для шкіл вищої спортивної 
майстерності та центру олімпійської підготовки із 
зимових видів спорту 

4 Сприяти в отриманні активного 

відпочинку та оздоровлення вихованцями 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл та 
учнями спеціалізованих навчальних 

50,000 0 0  
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закладів спортивного профілю у дні 
зимових і літніх канікул, в тому числі 
дітьми з обмеженими фізичними 

можливостями 

 

III.  Розвиток спорту вищих досягнень, спорту ветеранів та інвалідів 

1 Провести обласні, районні, міські змагання 

з визнаних у державі олімпійських видів 

спорту серед спортсменів різних вікових 

груп. Забезпечити підготовку та участь 

спортсменів області у всеукраїнських 

змаганнях, чемпіонатах світу та Європи, ІІ 
літніх юнацьких Олімпійських іграх 16.08 

– 28.08 2014 року в Нанкіні, Китай; XXXI 

літніх Олімпійських іграх 05.08 – 21.08 

2016 року в Ріо-де-Жанейро, Бразилія; 

XXII та XXIII зимових Олімпійських іграх 

07.02-23.02 2014 року в м. Сочі, Російська 

Федерація; 09.02 – 25.02 2018 року в місті 
Пхйончхані, Корея; ХІ Параолімпійських 

зимових іграх 07.03 – 16.03 2014 року в 

м. Сочі Російська Федерація; 

Параолімпійських зимових іграх в місті 
Пхйончхані, Корея; II зимових юнацьких 

Олімпійських іграх 26.02-06.03 2016 року в 

Ліллехаммері; ХV Параолімпійських 

літніх іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро, 

Бразилія; Всеукраїнських, Всесвітніх та 
Європейських іграх серед ветеранів спорту 

31500,000 14933,033 5746,674 Відповідно до Календарного плану 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 

Харківської області на 2015 рік протягом семи 

місяців 2015 року на території Харківської області з 
олімпійських видів спорту проведено 1016 

спортивно-масових заходів (обласних змагань, 

навчально-тренувальних зборів, відряджень збірних 

команд області для участі у змаганнях 

Всеукраїнського значення). 

У Харківській області активно проходить 

підготовка до ХХХІ літніх Олімпійських ігор у 

м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія). 

Харківським дуетом – Лоліта Ананасова та 

Анна Волошина - завойовано ліцензію з 
синхронного плавання на участь у ХХХІ літніх 

Олімпійських іграх у м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія). 

Також, на чемпіонаті світу зі стрільби з луку, 

який наразі відбувається у Данії, Віктор Рубан у 

особистих змаганнях зміг потрапити у 16-ку 

найкращих та, таким чином, здобув перепустку на 

Олімпіаду в Ріо-де-Жанейро. 

Гідно виступили спортсмени Харківської 
області у складі збірної команди України на I-х 

Європейських іграх. Так, нашими спортсменами 

завойовані 1 золота (Віктор Рубан – стрільба з лука), 

2 срібні (Дімітрій Тімченко – греко-римська 

боротьба та Юлія Ткач – жіноча боротьба) та 4 

бронзові нагороди (Марина Колеснікова – плавання; 
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Єлизавета Яхно, Яна Нарєжна, Валерія Апрелєва, 

Валерія Бережна, Вероніка Гришко, Анна Єсіпова, 

Аліна Шинкаренко та Катерина Ткачова були 

третіми у групах та комбі, окрім того Єлизавета 

Яхно, Яна Нарєжна здобули бронзову медаль у 

змаганнях дуєтів). 

Окрім того, вагомим спортивним 

досягненням стала перемога на чемпіонаті світу з 
фехтування, який відбувся у Москві, чоловічої 
збірної України з фехтування на шпагах, до складу 

якої увійшли харківські спортсмени Дмитро 

Карюченко та Максим Хворост. 

Харківська спортсменка Олена Борисенко у 

складі жіночої збірної України зі стрільби з 
блочного лука виграла чемпіонат світу, який 

пройшов у Данії, а 20-річна харківська тенісистка 

Еліна Світоліна встановила новий рекорд України, 

піднявшись на 17-у сходинку в рейтингу WTA. 

Такому досягненню сприяв успішний виступ Еліни 

на одному з турнірів Великого Шолоиу – Ролан 

Гаррос, де вона вийшла до чвертьфіналу. 

На XIII літньому Європейському юнацькому 

олімпійському фестивалі, який відбувся у м. Тбілісі 
Маргарита Лукашенко виборола золоту медаль 

у штовханні ядра, а Тарас Шевцов – срібну медаль 

у стрибках з жердиною. Ще одну срібну медаль 

фестивалю виборов харків’янин дзюдоїст Владислав 

Березка. 

Пристойно виступила збірна України з 
синхронного плавання, яка складається з 
харківських спортсменів, на 16-му чемпіонаті світу з 
водних видів спорту, який з 24 липня по 04 серпня 

відбувся у російському місті Казань. Так, у сольних 

вправах харків’янка Анна Волошина набрала 
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90.8912 бали та посіла четверте місце.  

У технічній програмі жіночих дуетів Анна 

Волошина разом з Лолітою Ананасовою посіли 

четверте місце, набравши у підсумку 91.6770 балів, 

український мікст Антон Тимофеєв та Олександра 
Сабада з результатом 83.7653 бали були лише 

четвертими. 

Збірна України з синхронного плавання, до 

складу якої увійшли харківські спортсменки Анна 
Волошина, Лоліта Ананасова, Ксенія Сидоренко, 

Дар’я Юшко, Олена Гречихіна, Олександра Сабада, 

Анастасія Савчук, Катерина Садурська посіла 

четверте місце у технічній програмі груп. 

У довільних програмах з синхронного 

плавання блискучу програму в сольних вправах 

показала Анна Волошина, але судді розцінили її 
виступ на 93.1333 бали, що у підсумку стало 

четвертим результатом. 

30 липня 2015 року харківські майстрині 
синхронного плавання Анна Волошина та Лоліта 
Ананасова посіли третє місце у довільній програмі 
жіночих дуетів з синхронного плавання. 

Загалом, спортсменами області на 

міжнародних змаганнях станом на 05 сепня 2015 

року завойовано 147 медалей, з них: 33 – золоті, 43 – 

срібні та 71 – бронзова 

2 Провести обласні, районні, міські змагання 

з визнаних у державі неолімпійських видів 

спорту серед спортсменів різних вікових 

груп. Забезпечити підготовку та участь 

спортсменів області у Всесвітніх іграх з 
неолімпійських видів спорту: м. Вроцлав у 

2017 році, Всеукраїнських змаганнях, 

чемпіонатах світу та Європи, змаганнях 

14099,757 7041,457 3387,088 Відповідно до Календарного плану 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 

Харківської області на 2015 рік протягом семи 

місяців на території Харківської області 
проводилось  близько 1016 спортивно-масових 

заходів (обласні змагання, навчально-тренувальні 
збори для участі команд області у змаганнях 

Всеукраїнського значення з неолімпійських видів 
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серед ветеранів спорту спорту) 

3 Провести обласні змагання серед 

спортсменів з обмеженими фізичними 

можливостями. Забезпечити підготовку та 

участь спортсменів області різних 

нозологій і вікових груп у Всеукраїнських 

змаганнях, Дефлімпійських іграх, 

чемпіонатах світу та Європи 

380,00 279,562 125,796 За 6 місяців 2015 року спортсмени КУ 

ХРЦФК «Інваспорт» брали участь у чемпіонатах 

області з легкої атлетики, плавання, з волейболу 

сидячи, тенісу на візках, спортивного орієнтування, 

та спортивної рибалки, чемпіонатах України з 
дзюдо, пауерліфтингу, фехтування, шахів, з легкої 
атлетики, карате та з зимових видів спорту; 

Міжнародних та Всеукраїнських змаганнях з 
плавання, настільного тенісу та з лижних гонок і 
біатлону, етапах Кубку світу з лижних гонок та 
біатлону. Спортсмени брали участь у ІІ етапі 
Спартакіади «Повір у себе» з голболу, баскетболу, 

шахів, легкої атлетики та плавання. Загалом участь у 

заходах брали 242 спортсмени з обмеженими 

можливостями 

4 Спільно з Харківським обласним 

відділенням Національного олімпійського 

комітету України провести заходи з 
розвитку олімпійського руху. Надавати 

фінансову підтримку Харківському 

обласному відділенню НОК України. 

Щороку проводити до Дня фізичної 
культури та спорту Олімпійський тиждень, 

розпочинаючи його з Олімпійського уроку 

2500,000 0 0 З нагоди відзначення дня заснування 

Міжнародного олімпійського комітету у районах та 

містах обласного значення Харківської області в 

травні-червні місяці 2015 року були проведені 
спортивні заходи, присвячені «Олімпійському дню», 

у яких брали участь як мешканці міст та районів так 

і вихованці навчальних та спортивних закладів 

IV. Покращення організаційного, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, інформаційного забезпечення 

сфери фізичної культури і спорту 

1 Запровадити систему перепідготовки, 

підвищення кваліфікації фізкультурних 

кадрів на базі Харківської державної 
академії фізичної культури. Проведення 

заходів на виконання договору про спільну 

діяльність між Департаментом у справах 

молоді та спорту Харківської обласної 

0,0 0,0 0,0 На базі Харківської державної академії 
фізичної культури діють курси підвищення 

кваліфікації тренерів (тренерів-викладачів) 
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державної адміністрації та Харківською 

державною академією фізичної культури 

2 Проводити щороку обласні семінари для 

працівників структурних підрозділів 

органів виконавчої влади з фізичної 
культури та спорту, тренерів з видів 

спорту, працівників спортивних установ, 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

250,00 118,500 35,449 Протягом 2015 року за сприяння 

Департаменту у справах молоді та спорту 

заплановано 8 семінарів для працівників 

структурних підрозділів органів виконавчої влади з 
фізичної культури та спорту, тренерів з видів 

спорту, працівників спортивних установ, дитячо-

юнацьких спортивних шкіл. 

Водночас, з метою підвищення професійного 

рівня фізкультурних працівників з 03 по 04 червня 

2015 року у м. Ізюмі Харківської області відбувся 

навчально-методичний семінар з головами 

комітетів, начальниками відділів (секторів) з питань 

фізичної культури та спорту, молоді та спорту 

районних державних адміністрацій, міських рад міст 
обласного значення, керівниками фізкультурно-

спортивних товариств і відомств, дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл 

3 Активізувати роботу із введення посад 

інструкторів  з фізичної культури до 

штатного розпису підприємств, установ, 

організацій, сільських, селищних рад 

0 0 0 Департаментом у справах молоді та спорту 

Харківської обласної державної адміністрації 
направлені листи до районних державних 

адміністрацій та міст обласного значення 

Харківської області щодо активізації роботи із 
введення посад інструкторів з фізичної культури до 

штатного розпису підприємств, установ, 

організацій, сільських, селищних рад 

4 Проводити щороку нагородження 

переможців обласного рейтингу стану 

розвитку фізичної культури та спорту 

серед районів і міст обласного значення 

10,000 0 0 27 березня 2015 року голова Харківської 
обласної державної адміністрації Ігор Райнін 

привітав кращих спортсменів та тренерів області з 
високими результатами за підсумками минулого 

року. 

Департаментом були підбиті підсумки 

огляду-конкурсу на визначення кращих спортсменів 
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та тренерів 2014 року, а також обласного рейтингу з 
розвитку фізичної культури і спорту серед районів і 
міст обласного значення. 

Кращим спортсменом року з олімпійських 

видів спорту став Заслужений майстер спорту 

України, чемпіон Європи та переможець Кубку 

світу з легкої атлетики Богдан Бондаренко; 

- друге місце у цій номінації посіла 
Заслужений майстер спорту України, чемпіонка 

Європи з боксу Лілія Дурнєва. 

- третє місце посіла Заслужений майстер 

спорту України, переможниця, дворазова срібна та 
 бронзова призерка чемпіонату Європи та Кубку 

світу з плавання синхронного Анна Волошина. 

Кращим тренером року з олімпійських видів 

спорту став Заслужений тренер України Віктор 

Бондаренко, який підготував чемпіона Європи та 
переможця Кубку світу з легкої атлетики Богдана 

Бондаренка; 

- за друге місце в цій номінації був 

нагороджений Заслужений тренер України Віктор 

Коваль, який підготував чемпіонку Європи з боксу 

Лілію Дурнєву; 

- третє місце посіла Заслужений тренер 

України, головний тренер збірної команди України 

Світлана Саідова, яка підготувала бронзових 

призерок чемпіонату Європи та Кубку світу з 
плавання синхронного Анну Волошину, Лоліту 

Ананасову. 

У номінації серед спортсменів з 
неолімпійських видів спорту були нагороджені: 

- за перше місце – Заслужений майстер 

спорту України, дворазова переможниця, срібна та 
бронзова призерка чемпіонату світу з кікбоксингу 



14 

1 2 3 4 5 6 

WPKA Оксана Пашкова; 

- за друге місце – Заслужений майстер спорту 

України, дворазова чемпіонка світу, чемпіонка 

Європи з армспорту Вікторія Ілюшина; 

- за третє місце – Заслужений майстер спорту 

України, бронзова призерка Всесвітньої шахової 
Олімпіади з шахів Анна Ушеніна. 

У номінації серед тренерів з неолімпійських 

видів спорту були нагороджені: 
- за перше місце – Заслужений тренер 

України Олександр Володченко, який підготував 

переможницю та призерку чемпіонату світу 

з кікбоксингу Оксану Пашкову; 

- за друге місце – Заслужений тренер України 

Володимир Петренко, який підготував переможців 

та призерів чемпіонатів світу та Європи з армспорту 

Безкоровайного Дмитра, Ілюшину Вікторію та 
Чалюк Дмитра; 

- за третє місце – Заслужений тренер України 

Леонід Круговий, який підготував призерку 

Всесвітніх ігор, учасницю чемпіонату світу з шахів 

Анну Ушеніну. 

У номінації серед спортсменів з обмеженими 

можливостями були нагороджені: 
- за перше місце – Заслужений майстер 

спорту України, дворазовий переможець та призер 

ХІ зимових Паралімпійських ігор з біатлону Віталій 

Лук’яненко; 

- за друге місце – Заслужений майстер спорту 

України, переможниця та призерка ХІ зимових 

Паралімпійських ігор з біатлону та лижних гонок 

Людмила Павленко; 

- за третє місце – Майстер спорту України 

міжнародного класу, призерка ХІ зимових 
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Паралімпійських ігор з біатлону та лижних гонок 

Оксана Шишкова. 

У номінації серед тренерів, працюючих зі 
спортсменами з обмеженими можливостями, були 

нагороджені: 
- за перше місце – Заслужений тренер 

України Володимир Іванов, який підготував 

дворазового переможця та призера ХІ зимових 

Паралімпійських ігор з біатлону Віталія Лук’яненка; 

- за друге місце – Заслужений тренер 

України, тренер національної збірної команди 

України Валерій Казаков, який підготував 

переможця та призера ХІ зимових Паралімпійських 

ігор з біатлону та лижних гонок Людмилу Павленко; 

- за третє місце – тренер національної збірної 
команди України Віталій Казаков, який підготував 

призера ХІ зимових Паралімпійських ігор з лижних 

гонок Юрія Уткіна. 

Також за внесок у справу сприяння та 

підтримки розвитку спорту вищих досягнень 

пам’ятними кубками були нагороджені: 
- серед вищих навчальних закладів – 

Харківська державна академія фізичної культури; 

- серед обласних рад фізкультурно-

спортивних товариств – Обласна організація 

фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» 

України; 

- серед меценатів та спонсорів Статутне 

територіально – галузеве об’єднання «Південна 

залізниця». 

За підсумками обласного рейтингу з розвитку 

фізичної культури і спорту серед районів області 
були нагороджені серед першої групи такі райони: 

- за перше місце – Золочівська районна 
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державна адміністрація; 

- за друге місце – Красноградська районна 

державна адміністрація; 

- за третє місце – Барвінківська районна 

державна адміністрація; 

серед районів другої групи: 

- за перше місце – Сахновщинська районна 

державна адміністрація; 

- за друге місце – Первомайська районна 
державна адміністрація; 

- за третє місце – Краснокутська районна 

державна адміністрація; 

серед міст обласного значення нагороджені: 
- за перше місце – Куп’янська міська рада; 

- за друге місце – Ізюмська міська рада; 

- за третє місце – Лозівська міська рада 

5 Продовжити роботу з реконструкції та 

модернізації баз олімпійської підготовки: 

спортивного комплексу Харківської 
обласної організації фізкультурно-

спортивного товариства «Динамо» 

України, товариства з обмеженою 

відповідальністю Олімпійський 

спортивний клуб «Темп», 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ 
СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ «ХТЗ» 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, 

комунального підприємства «Харківський 

Палац спорту», колективного 

підприємства «Олімпійський навчально-

спортивний центр «Акварена», 

комунального закладу «Міська 

спеціалізована дитячо-юнацька спортивна 

0 0 0 Реконструкція буде здійснена за наявності 
фінансування 
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школа Олімпійського резерву», 

дорожнього фізкультурно-спортивного 

клубу «Локомотив» Статутного 

територіально-галузевого об’єднання 

«Південна залізниця» 

 

6 Провести реконструкцію стадіону 

комунального закладу «Міська комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа 

«Восток» (пр-т Косіора, 168 а, м. Харків) 

0 0 0 Реконструкція буде здійснена за наявності 
фінансування 

7 Провести капітальний ремонт 
комунального закладу «Міська 

спеціалізована дитячо-юнацька спортивна 

школа Олімпійського резерву», 

комунального закладу «Міська комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа з водних 

видів спорту Яни Клочкової», 

комунального закладу «Міська комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа № 7» 

0 0 0 Капітальний ремонт буде здійснений за 

наявності фінансування 

8 Передбачати щороку будівництво 

багатофункціональних спортивних 

майданчиків зі штучним покриттям, 

льодових катків з природним льодом та 

тренажерних комплексів у містах 

обласного значення і районах області 

1000,000 0 0 Будівництво буде здійснено за наявності  
фінансування 

9 Розпочати і побудувати фізкультурно-

оздоровчий комплекс на базі комунального 

закладу «Харківська міська спеціалізована 

дитячо-юнацька спортивна школа 

Олімпійського резерву зі стрільби з луку 

«Комунар» 

0 0 0 Будівництво буде здійснено за наявності  
фінансування 

10 Забезпечення проведення капітальних та 
поточних ремонтів багатофункціональних 

спортивних майданчиків зі штучним 

1000,000 0 0 Заходи будуть здійснені за наявності  
фінансування 
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покриттям та тренажерних майданчиків у 

містах і районах області. Придбання 

предметів та матеріалів, спортивних 

снарядів, тренажерного обладнання для 

оновлення встановлених 

багатофункціональних спортивних 

майданчиків зі штучним покриттям та 
тренажерних майданчиків у містах і 
районах області 

11 Будівництво інфраструктури 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«УКРАЇНСЬКИЙ СХІДНИЙ ЦЕНТР 

ОЛІМПІЙСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ  ІЗ 

ЗИМОВИХ ВИДІВ СПОРТУ» 

0 0 0 У межах виконання доручення Президента 

України від 19.10.2012 № 1-1/2831 та Кабінету 

Міністрів України від 26.10.2012 № 42592/1/1-12 

тривають роботи з виділення 50 га земель та 
забезпечення будівництва спортивної 
інфраструктури комунального закладу 

12 Провести капітальний ремонт об’єктів 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ 
СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ «ХТЗ» 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

0 0 0 Капітальний ремонт буде здійснений за 

наявності фінансування 

13 Забезпечити проведення сертифікації 
відповідності спортивних споруд та їх 

паспортизації 

0 0 0 Проведена робота зі збору паспортів 

спортивних споруд з районів та міст Харківської 
області. Інформація дозволяє включити дані 
споруди до єдиного Всеукраїнського реєстру 

спортивних споруд 

14 Забезпечити випуск методичних, 

інформаційно-аналітичних видань за 
основними напрямами роботи з розвитку 

фізичної культури і спорту 

80,000   Департаментом у справах молоді та спорту 

обласної державної адміністрації були розроблені та 

випущені методичні матеріали за основними 

напрямами роботи з розвитку фізичної культури і 
спорту 

15 Опрацювати питання щодо створення 

інформаційно-просвітницької сторінки в 

обласній газеті «Слобідський край» щодо 

пропаганди різних аспектів здорового 

0 0 0  
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способу життя, підвищення рівня фізичної 
підготовленості населення, небезпеки 

активного та пасивного тютюнопаління, 

вживання алкоголю та наркоманії 
 

 

16 Забезпечити виплату грошових винагород, 

стипендій та премій спортсменам, їх 

тренерам, які посіли призові місця на 
міжнародних змаганнях, Олімпійських, 

Параолімпійських, Дефолімпійських іграх, 

чемпіонатах і Кубках світу та Європи, 

Універсіадах. Визначати щокварталу 

кращого спортсмена та кращого тренера. 

Визначати кращого спортсмена року, 

кращого тренера року, краще 

фізкультурно-спортивне товариство 

 

3100,000 2077,600 851,382 Відповідно до розпорядження голови 

Харківської обласної державної адміністрації від 

09.02.2006 № 66 ста перспективним спортсменам 

області виплачуються стипендії у розмірі 
мінімальної заробітної плати 

 

17 Забезпечити вирішення соціально-

побутових питань спортсменів і їх 

тренерів, які посіли призові місця на 

міжнародних змаганнях, Олімпійських, 

Параолімпійських, Дефлімпійських іграх, 

чемпіонатах, Кубках світу та Європи 

0 0 0  

18 Сприяти  залученню інвестицій  та 

спонсорських коштів на розвиток фізичної  
культури і спорту, відповідно до чинного 

законодавства 

0 0 0  

19 Придбати для КОМУНАЛЬНОЇ 
УСТАНОВИ «ХАРКІВСЬКИЙ 

ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО 

ЗДОРОВЯ НАСЕЛЕННЯ «СПОРТ ДЛЯ 

ВСІХ», КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ШКОЛИ ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ 

450,000 0 0 Автотранспорт для забезпечення підвозом 

спортсменів до місць змагань буде придбаний за 
наявності фінансування 
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МАЙСТЕРНОСТІ», КОМУНАЛЬНОЇ 
УСТАНОВИ «ХАРКІВСЬКИЙ 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З ФІЗИЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ІНВАЛІДІВ 

«ІНВАСПОРТ» ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ автотранспорт для 

забезпечення підвозом спортсменів до 

місць змагань 

20 Проводити щороку в рамках міжнародної 
співпраці з містами-побратимами та 

областями інших держав спортивні 
зустрічі з різних видів спорту 

60,000 0 0 Заходи будуть проведені за наявності 
фінансування 

21 Надавати фінансову підтримку 

федераціям, осередкам Всеукраїнських 

федерацій, асоціаціям, фізкультурно-

спортивним та громадським організаціям 

фізкультурно-спортивної спрямованості, 
спортивним клубам, дитячо-юнацьким 

спортивним школам незалежно від форм 

власності з видів спорту, визнаних в 

Україні 

21678,200 19441,257 10573,293 Департаментом у справах молоді та спорту 

обласної державної адміністрації надається 

фінансова підтримка федераціям, осередкам 

Всеукраїнських федерацій, асоціаціям, 

фізкультурно-спортивним та громадським 

організаціям фізкультурно-спортивної 
спрямованості, спортивним клубам, дитячо-

юнацьким спортивним школам незалежно від форм 

власності з видів спорту, визнаних в Україні, 
виходячи з реальних можливостей бюджету 

 Разом: 114663,200 73455,586 38996,862  

V.  Розвиток молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя, організація оздоровлення дітей 



21 

1 2 3 4 5 6 

1 Організація оздоровлення дітей, які 
потребують особливої уваги та підтримки, 

та дітей, які потребують особливих умов 

для оздоровлення 

22350,3 22200,3 12887,436 Для проведення оздоровчої кампанії  на 
території області відкрито 715 закладів (або 101,7% 

від запланованого (703), якими охоплено 85371 

дітей: 

− 28 стаціонарних дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку (12119 дітей) – 100%. 

− 670 пришкільних таборів з денним 

перебуванням (72034 дитини) – 102% (план – 658 

таборів); 

− 15 таборів праці та відпочинку (1064 

дитини) – 100%; 

− 2 наметові містечки (154 дитини) – 100%. 

Усього у 2015 році оздоровленням та 

відпочинком заплановано охопити 199861 дитину 

Харківській області (85% від загальної кількості 
дітей 7-17 років - 235 146). 

Для цих цілей планується використати 

165 млн. 800 тис. грн, у т.ч: 

− з обласного бюджету 26,8 млн. грн, що в 4 

рази більше ніж у 2014 році (6,9 млн. грн);  

− з місцевих бюджетів районів і міст 
обласного значення 15,5 млн. грн, що на 2,8 млн. 

грн більше ніж у 2014 році (12,7 млн. грн); 

− з позабюджетних коштів - 123,5 млн. грн. 

Усього в 2015 році за кошти обласного 

бюджету планується безкоштовно оздоровити в 

дитячих оздоровчих закладах області та в 

здравницях на узбережжях Чорного та Азовського 

морів, Українських Карпатах 5645 дітей соціально 

незахищених категорій, що в 2,5 разів більше ніж у 

2014 році (2255 дітей). 

Оздоровленням та відпочинком вже охоплено 

147658 дітей області або 73,9% від запланованої 
кількості (199861 дитина) та 62,4% від загальної 
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чисельності дітей у віці 7-17 років (236 541 

дитина), у т.ч. 97689 дітей соціально незахищених 

категорій (80% від запланованої кількості таких 

дітей – 121703 дитини, та 70,1% від загальної 
кількості таких дітей – 139336 дітей). 

 У розрізі соціально незахищених категорій 

всього оздоровленням та відпочинком охоплено: 

 - 2904 дитини-сироти та дитини, позбавленої 
батьківського піклування (76,4% від плану та 

76,3% від загальної кількості); 
 - 2427 дітей-інвалідів (72,5% від плану та 

59,3% від загальної кількості); 
 - 15600 дитини з багатодітних та 

малозабезпечених сімей (81,6% від плану та 59,3% 

від загальної кількості); 
 - 1341 дитина, яка постраждала внаслідок 

аварії на ЧАЕС (79,5% від плану та 71,9% від 

загальної кількості); 
 - 30 дітей, батьки яких загинули при 

виконанні службових обов'язків (66,7% від плану 

та 65,2% від загальної кількості); 
 - 49709 дітей, що знаходяться на 

диспансерному обліку (86% від плану та 66,3% від 

загальної кількості); 
- 41 безпритульних та бездоглядних дітей 

(49,4% від плану та 49,4% від загальної кількості); 
 - 15724 талановитих та творчо обдарованих 

дитини (99,8%  від плану та 77,9% від загальної 
кількості); 

 - 9913 дітей працівників АПК та соціальної 
сфери села (110,4% від плану та 78,3% від 

загальної кількості). 
Крім того, оздоровленням та відпочинком 

охоплено 983 дитини внутрішньо переміщених осіб 
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(344,9% від запланованої кількості та 21,5 – від 

загальної кількості – 4576 дітей) та 187 дітей, 

батьки яких загинули, постраждали або беруть 

участь у проведенні АТО (96,4% від запланованої 
кількості та 51,4% - від загальної кількості – 364 

дитини) 

2 Проведення інформаційно-

просвітницьких заходів;видання та 

розповсюдження інформаційно-довідкових 

матеріалів, методичної літератури щодо 

питань оздоровлення та відпочинку дітей, 

збереження та розвитку мережі дитячих 

закладів оздоровлення та відпочинку 

 

 

 

 

 

55,0 0, 0,0 Продовжено активну роботу з інформування 

населення про можливість оздоровлення та 
відпочинку дітей у таборах Харківської області. 

3 Запровадження заходів з реалізації 
державної молодіжної політики, 

спрямованих на: створення умов для 

інтелектуального самовдосконалення 

молоді, підтримку творчих ініціатив 

молоді, пропаганду та формування 

здорового способу життя молоді, 
патріотичне виховання молоді, створення 

сприятливого середовища для 

забезпечення зайнятості молоді тощо 

6700,00 1889,300 

 

1085,215 

 

З метою ефективної реалізації основних 

напрямів державної молодіжної політики з 1998 

року у Харківському регіоні функціонує комунальна 
установа «Харківський обласний центр молоді» 

(далі Центр). 

У своїй діяльності Центр взаємодіє з 
місцевими органами виконавчої влади, 

організаціями, установами освіти, охорони здоров’я, 

соціального забезпечення, культури та спорту, 

засобами масової інформації, профспілковими, 

громадськими та іншими організаціями, установами, 
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підприємствами, фізичними особами. 

Уся робота та заходи, що проводяться 

Центром, спрямовані на розвиток громадянської 
активності молоді, підтримку молодіжного 

громадського руху, молодіжних творчих колективів 

та обдарованої молоді, молодіжних ініціатив, 

формування патріотичної свідомості, національної 
гідності у молоді Харківщини, надання допомоги з 
питань професійної орієнтації, фахової підготовки 

та працевлаштування, розвитку молодіжного 

підприємництва та інші завдання державної 
молодіжної політики. 

На початок серпня проведено 97 заходів за 
усіма напрямами, та охоплено понад 303 000 осіб з 
числа молоді регіону. 

Організаційні заходи. Проводяться обласні 
конференції та форуми для молоді, забезпечується 

участь представників Харківської області на заходах 

з напрямів реалізації державної молодіжної 
політики. Проведено Форум для молоді у 

конференц-залі стадіону «Металіст», під час якого 

проведено тренінги та майстер-класи за темами 

«Три золотих правила оратора» та «Формування 

засад здорового способу життя у молоді». 

Проведено Зліт студентської молоді «Волонтер ХХІ 
століття», у програмі якого проведені спортивні 
заходи, організована робота молоді у тематичних 

секціях. під час проведення зазначених заходів було 

охоплено понад 500 осіб. 

Організовано висвітлення усіх заходів та 
новин у сфері реалізації державної молодіжної 
політики на сайті Центру, сторінках у соціальних 

мережах та на сайті Департаменту у справах молоді 
та спорту обласної державної адміністрації, 



25 

1 2 3 4 5 6 

Харківської обласної державної адміністрації та 
Харківської обласної ради. 

Створення умов для інтелектуального 

самовдосконалення молоді, творчого розвитку 

особистості. Проведено: обласний фестиваль команд 

КВК серед шкільних та університетських команд, 

охоплено понад 7000 осіб; відбіркові етапи в 

чотирнадцяти районах області та заключний гала-

концерт переможців обласного фестивалю дитячої 
творчості «Весняні дзвіночки» на території 
FeldmanEcopark (відмітною особливістю даних 

відбіркових етапів стало проведення благодійної 
акції «Допоможи другу», у рамках якої учасниками 

заходу було зібрано іграшки для дітей-переселенців 

із зони АТО, які проживають у модульному 

містечку «Надія» у м. Харкові), охоплено 12 000 

осіб; культурно-просвітницьку акцію «Ми-разом» в 

чотирнадцяти районах області (під час проведення 

навчально-ігрової програми співробітники 

районного підрозділу Державтоінспекції в ігровій 

формі провели з дітьми та підлітками бесіди з 
тематики безпеки дорожнього руху та вікторини з 
Правил дорожнього руху), охоплено майже 5000 

осіб. 

Окрім цього, співробітники КУ «ХОЦМ» 

взято участь в підготовці та проведенні 
Всеукраїнського музичного фестивалю команд КВК 

Регіональної ліги «Vostok .UA». 

Утвердження патріотизму, духовності, 
моральності та формування загальнолюдських 

цінностей. Проведено шість обласних фестивалів 

«Школа життя» на території Навчального центру 

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 

Державної служби надзвичайних ситуацій України у 



26 

1 2 3 4 5 6 

Нововодолазькому районі для учнівської та 
студентської молоді, а також представників 

трудових колективів та громадських організацій 

Харківського регіону. Також у рамках даного 

фестивалю було розроблено спеціальну програму 

для дітей та молоді із урахуванням правил 

поводження та рятування на воді та проведено на 

території ДЗОВ санаторного типу «Ялинка», що 

розташований у Зміївському районі Харківської 
області та у ДЗОВ «Лісовичок» Сахновщинського 

району Харківської області. 
На території Борівського, Дворічанського та 

Вовчанського районів Харківської області було 

організовано відзначення Днів визволення районів 

Харківської області від фашистських загарбників, 

проведення тематичних сценічних виступів. 

Проведені історично-просвітницькі заходи 

у рамках реалізації патріотичної акції «Шляхами 

перемоги» на території Музею бойової слави 53 

армії під командуванням генерал-майора І.М. 

Манагарова (м. Харків) та на території Меморіалу 

«Дробицький Яр». 

Проведено Фестиваль патріотичної пісні на 

території м. Південне, до програми якого включено 

концертну програму із виступами українських 

виконавців найвідоміших українських пісень та 

творів. Охоплено понад 1000 осіб. 

Культурним центром Української інженерно-

педагогічної академії за участю КУ «Харківський 

обласний центр молоді», КУ «Харківський обласний 

центр фізичного здоров`я населення «Спорт для 

всіх» проведено урочисту зустріч із в`язнями 

фашистських концтаборів, які розповіли студентам 

про страшні часи перебування у концтаборах та 



27 

1 2 3 4 5 6 

вшанували хвилиною мовчання всіх загиблих у 

концтаборах з нагоди Міжнародного дня визволення 

в`язнів фашистських концтаборів у м. Харкові. У 

Балаклійському, Первомайському, 

Шевченківському районах та м. Куп’янську 

проведені зустрічі історично-патріотичного змісту із 
молодіжним активом нашого краю з нагоди 

відзначення річниці від Дня народження Тараса 

Григоровича Шевченка. 

З нагоди Всесвітнього дня здоров’я 07 квітня 

2015 року у спорткомплексі «Тетра» було проведено 

спортивно-оздоровчу акцію «РУХАНКА. За мир та 

єдність України», охоплено понад 500 осіб. 

Проведено «Профілактичний Квест» для 

підлітків, схильних до ризикованої поведінки. 

Основною метою заходу є: профілактична робота із 
підлітками, як запорука здорової нації у 

майбутньому. Заходи з профілактики для підлітків 

різних груп: тих, хто вже має кримінальний досвід, 

випускників інтернатів, підлітків, які не мають 

належного батьківського піклування та інших 

небайдужих представників молоді. Після закінчення 

офіційної частини заходу для усіх учасників змагань 

відбулися показові виступи спецназу МВС, вправи 

із собаками та приготування кулешу. Проведено 

VIII Всеукраїнський благодійний фестиваль 

«SportMusicFest» з нагоди Дня пам`яті людей, 

померлих від ВІЛ/СНІДу». 

На території Нововодолазького району 

проведені спортивні змагання для різних вікових 

категорій, під час яких команди молоді мали змогу 

перевірити свої вміння та здатність працювати у 

команді. 
Створення сприятливого середовища для 
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забезпечення зайнятості молоді. Організація 

профорієнтаційної роботи серед молоді шляхом 

проведення тренінгів та семінарів за темами: «Лідер 

та його команда», «Правові аспекти 

працевлаштування» більше 1000 осіб охоплено 

шляхом випуску поліграфічного інформаційного 

посібника, «Активність молоді у процесі пошуку 

роботи», семінари для студентської молоді 
«Зайнятість студентської молоді у літній період, 

пошук роботи», «Моя майбутня професія, побудова 

кар’єри», «Моя майбутня професія, шлях до успіху» 

було проведено на території ДЗОВ «Орлятко» 

Чугуївського району Харківської області. 
У рамках роботи зі сприяння соціальній 

адаптації, зайнятості та за підтримки 

підприємницьких ініціатив молоді на території 
м. Чугуєва та м. Дергачі Центр організував 

тренінгові програми для молоді «Молодий 

професіонал» та «Як організувати власний бізнес» 

для тимчасово переміщених осіб. У м. Ізюмі 
реалізована програма із трьох тренінгів щодо 

організації власної справи. Організовано проведення 

практичних занять та індивідуальних консультацій 

для молоді у рамках реалізації програми «Молодий 

професіонал» за темою «Розробка бізнес-плану та 

організація роботи свого бізнесу». На території 
ДЗОВ санаторного типу «Ялинка» проведені 
семінари для молоді з питань тимчасового та 
постійного працевлаштування. 

Проведено «круглий стіл» за темою: 

«Стажування в країнах Східної Європи, можливості 
та перспективи» для студентської молоді з нагоди 

відзначення Дня Європи. 

Надання підтримки молодіжним і дитячим 
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громадам. У рамках Всеукраїнської акції «Зробимо 

Україну чистою». разом з Всеукраїнською 

організацією «Let`s do it, Ukraine!» було проведено 

екологічну акцію, а саме: наймасштабніше 
прибирання території Ботанічного Саду (Саржин 

Яр), проведено «круглий стіл» з громадськими 

організаціями під назвою «Громадські ініціативи. 

Взаємодія органів державної влади та представників 

громадських організацій» у конференц-залі 
Департаменту. 

Спільно з Харківською обласною молодіжною 

громадською організацією «Харківський центр 

волонтерів» та компанією ООО «Астрея XXI» було 

проведено урочисте нагородження переможців та 

призерів конкурсу творчих робіт «Assistant – очима 

дітей!», що проходив серед вихованців інтернатів та 

дитячих будинків м. Харкова та Харківської області. 
Спільно з Харківським відділенням молодіжної 

громадської організації «Молодіжна ініціатива 
міст», проведений науково-виховний кінолекторій 

для шкільної та студентської молоді на базі офісу 

Червоного Хреста у м. Харкові. Головною метою 

заходу є залучення молоді до вивчення знаменних 

історичних подій нашої держави та запровадження 

нових стандартів активного дозвілля молоді 
 Всього 29105,0 24089,602 13972,651  

 Усього 143768,200 97545,188 52969,513  

 

 

 

Перший заступник 

голови обласної ради                                                     О. Олешко 


