
ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
15.06.2018 № 522/2018-р 

 
ПЛАН ЗАХОДІВ 

з розвитку системи спортивної реабілітації учасників бойових дій, які 
брали участь в антитерористичній операції, у заходах із забезпечення  
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях  
на 2018 рік 

1. Забезпечити доступність фізкультурно-оздоровчих послуг та послуг зі 
спортивної реабілітації для учасників бойових дій, насамперед для осіб з 
інвалідністю з їх числа. 

Департаменти соціального захисту населення, 
освіти і науки, управління молоді та спорту 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських (міст обласного значен-
ня) рад, інші органи місцевого самоврядування 

Протягом року 

2. Поширювати інформацію про заходи з реабілітації учасників бойових 
дій, у тому числі про діяльність спортивних залів, фізкультурно-спортивних 
закладів та реабілітаційних установ, спортивних секцій, що надають відповідні 
послуги для цих осіб, а також сприяти їх участі у заходах із соціальної 
реадаптації та професійної реабілітації. 

Управління інформаційної діяльності та кому-
нікацій з громадськістю, молоді та спорту, 
Департамент охорони здоров’я облдержадміні-
страції, райдержадміністрації, виконавчі комі-
тети міських (міст обласного значення) рад, 
інші органи місцевого самоврядування 

Протягом року 

3. Забезпечити ефективну реалізацію проектів (програм), спрямованих на 
реабілітацію учасників бойових дій, у тому числі їх фізкультурно-спортивну 
реабілітацію, а також розроблення і реалізацію нових проектів (програм), 
зокрема щодо розвитку мережі спортивних залів, фізкультурно-спортивних 
закладів та реабілітаційних установ, спортивних секцій, що надаватимуть 
послуги, доступні для учасників бойових дій. 

Департаменти соціального захисту населення, 
охорони здоров’я, управління молоді та спорту 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських (міст обласного зна-
чення) рад, інші органи місцевого самовряду-
вання 

Протягом року 
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4. Проводити за участі органів місцевого самоврядування, громадських 
об’єднань, установ, організацій та фахівців, які надають послуги з реабілітації 
та реадаптації, заходи щодо поліпшення фізичного і психологічного стану 
учасників бойових дій, членів їх сімей, родин загиблих. 

Департаменти соціального захисту населення, 
охорони здоров’я облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, виконавчі комітети міських (міст 
обласного значення) рад, інші органи місцевого 
самоврядування 

Протягом року 

5. Здійснювати роботу щодо утвердження поваги до ветеранів війни, 
учасників бойових дій, їх військових звитяг із захисту незалежності, суве-
ренітету та територіальної цілісності України 

Департаменти соціального захисту населення, 
освіти і науки, управління інформаційної діяль-
ності та комунікацій з громадськістю облдерж-
адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських (міст обласного значення) рад, 
інші органи місцевого самоврядування 

Протягом року 

6. Вживати заходів щодо створення належних умов для занять фізичною 
культурою і спортом, проведення спортивної реабілітації за місцем прожи-
вання учасників бойових дій, осіб з інвалідністю з їх числа, зокрема стосовно 
забезпечення доступу таких осіб до спортивних споруд, що перебувають у ко-
мунальній власності відповідних територіальних громад. Організувати спор-
тивні заходи серед ветеранів та діючих військовослужбовців, які брали чи 
беруть участь в АТО на сході України. 

Управління молоді та спорту облдержадміні-
страції, райдержадміністрації, виконавчі коміте-
ти міських (міст обласного значення) рад, інші 
органи місцевого самоврядування  

Протягом року. 

7. Першочергово залучати до складу учасників з фізкультурно-спор-
тивної реабілітації, що проводяться у Західному реабілітаційно-спортивному 
центрі, осіб з інвалідністю, які отримали її внаслідок участі в антитерорис-
тичній операції в окремих районах Донецької та Луганської областей. 

Управління молоді та спорту, департаменти 
соціального захисту населення, охорони здо-
ров’я облдержадміністрації, Хмельницький ре-
гіональний центр з фізичної культури і спорту 
інвалідів “Інваспорт”, райдержадміністрації, ви-
конавчі комітети міських (міст обласного зна-
чення) рад, інші органи місцевого самовряду-
вання 

Протягом року 
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8. Здійснювати організаційно-практичні заходи з метою всебічного спри-
яння доступності занять фізичною культурою і спортом особам з інвалідністю, 
які отримали її внаслідок участі в бойових діях, зокрема в антитерористичній 
операції, у закладах системи “Інваспорт” із визнаних в Україні видів спорту, 
що в них розвиваються. 

Управління молоді та спорту облдержадміні-
страції, Хмельницький регіональний центр з фі-
зичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт”, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад, інші органи 
місцевого самоврядування 

Протягом року 

9. Забезпечити проходження медичної класифікації на відповідність сту-
пеня ураження (інвалідності) міжнародним критеріям, визначеним Міжнарод-
ним Паралімпійським комітетом та Міжнародним спортивним комітетом глу-
хих для воїнів АТО з інвалідністю, які мають певні здібності та відповідний 
рівень спортивних результатів. Створити таким особам належні умови для їх 
систематичних занять спортом з можливістю подальшої участі у всеукраїн-
ських та міжнародних змаганнях з паралімпійських та дефлімпійських видів 
спорту, у тому числі Паралімпійських та Дефлімпійських іграх. 

Управління молоді та спорту, департаменти со-
ціального захисту населення, охорони здоров’я, 
облдержадміністрації, Хмельницький регіональ-
ний центр з фізичної культури і спорту інвалідів 
“Інваспорт”, райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських (міст обласного значення) рад, 
інші органи місцевого самоврядування 

Протягом року 
 
 
Керівник апарату  
адміністрації                Ю. Бирка 


