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П Л А Н 

заходів, спрямованих на розвиток фізкультурно-спортивної реабілітації 

ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих)  

ветеранів війни на 2021 рік 
 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

проведення 
Виконавці 

1 2 3 4 

1 Забезпечити проведення інформаційно-

роз'яснювальної кампанії щодо реалі-

зації завдань Національної стратегії 

розвитку системи фізкультурно-спор-

тивної реабілітації ветеранів війни та 

членів їх сімей, сімей загиблих (помер-

лих) ветеранів війни в області 

І квартал 

2021 року 

Управління молоді та спорту, Де-

партамент інформаційної діяль-

ності, культури, національностей 

та релігій облдержадміністрації; 

відділ у Хмельницькій області 

Міністерства у справах ветеранів 

України 

2 Сприяти поширенню інформації про 

заходи фізкультурно-спортивної реабі-

літації учасників бойових дій, зокрема, 

про діяльність спортивних залів, фіз-

культурно-спортивних закладів та 

реабілітаційних установ, спортивних 

секцій, що надають відповідні послуги 

для ветеранів війни та членів їх сімей, 

сімей загиблих (померлих) ветеранів 

війни 

Постійно Управління молоді та спорту, 

Департамент інформаційної 

діяльності, культури, національ-

ностей та релігій облдержадміні-

страції; 

відділ у Хмельницькій області 

Міністерства у справах ветеранів 

України; 

райдержадміністрації,  

виконавчі комітети міських (міст 

обласного значення) рад, інші 

органи місцевого самоврядування 

3 Сприяти реалізації в області ініціатив 

та проєктів у сфері фізкультурно-спор-

тивної реабілітації ветеранів війни та 

членів їх сімей, сімей загиблих (помер-

лих) ветеранів війни, зокрема, шляхом 

підтримки відповідних проєктів гро-

мадських об’єднань ветеранів  

Постійно Управління молоді та спорту, 

Департамент інформаційної 

діяльності, культури, національ-

ностей та релігій облдержадміні-

страції; 

відділ у Хмельницькій області 

Міністерства у справах ветеранів 

України; 

райдержадміністрації,  

виконавчі комітети міських (міст 

обласного значення) рад, інші 

органи місцевого самоврядування 



 2 
 

1 2 3 4 

4 Сприяти розвитку в області мережі 

спортивних залів, фізкультурно-спор-

тивних закладів та реабілітаційних 

установ, спортивних секцій, викори-

стання спортивних об’єктів (примі-

щень) закладів освіти, що надаватимуть 

послуги, доступні для ветеранів війни 

та членів їх сімей, сімей загиблих (по-

мерлих) ветеранів війни 

Постійно Управління молоді та спорту, 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації,  

виконавчі комітети міських (міст 

обласного значення) рад, інші 

органи місцевого самоврядування 

5 Вжити заходів щодо розвитку в області 

видів спорту, до яких є зацікавленість 

ветеранів війни та членів їх сімей, сімей 

загиблих (померлих) ветеранів війни 

Перше 

півріччя 

2021 року 

Управління молоді та спорту 

облдержадміністрації,  

відділ у Хмельницькій області 

Міністерства у справах ветеранів 

України; 

Хмельницький обласний центр 

фізичного здоров’я населення 

“Спорт для всіх”; 

райдержадміністрації; 

виконавчі комітети міських (міст 

обласного значення) рад, інші 

органи місцевого самоврядування; 

обласні організації фізкультурно-

спортивних товариств 

6 Першочергово залучати до фізкуль-

турно-спортивної реабілітації, що про-

водиться у Західному реабілітаційно-

спортивному центрі (Львівська область, 

Турківський район), осіб з інвалідністю 

внаслідок війни. 

Постійно Хмельницький регіональний центр 

з фізичної культури та спорту осіб 

з інвалідністю “Інваспорт”, 

управління молоді та спорту, 

Департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації,  

райдержадміністрації,  

виконавчі комітети міських (міст 

обласного значення) рад, інші 

органи місцевого самоврядування. 

7 Здійснювати організаційно-практичні 

заходи з метою забезпечення доступ-

ності занять фізичною культурою і 

спортом особам з інвалідністю, учас-

никам АТО/ОСС, у закладах системи 

“Інваспорт” з визнаних в Україні видів 

спорту, що в них розвиваються 

Постійно Департамент охорони здоров’я, 

управління молоді та спорту 

облдержадміністрації; 

райдержадміністрації; 

виконавчі комітети міських (міст 

обласного значення) рад, інші 

органи місцевого самоврядування; 

Хмельницький регіональний центр 

з фізичної культури та спорту осіб 

з інвалідністю “Інваспорт” 
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8 Забезпечити проходження медичної 

класифікації для осіб з інвалідністю, які 

мають певні здібності та відповідний 

рівень спортивних результатів, на від-

повідність ступеня ураження (інвалід-

ності) міжнародним критеріям, визна-

ченим Міжнародним Паралімпійським 

комітетом та Міжнародним спортивним 

комітетом глухих. Створити таким осо-

бам належні умови для їх систематич-

них занять спортом з можливістю по-

дальшої участі у всеукраїнських та 

міжнародних змаганнях з паралімпій-

ських та дефлімпійських видів спорту, 

у тому числі Паралімпійських та Деф-

лімпійських іграх 

Постійно Хмельницький регіональний центр 

з фізичної культури та спорту осіб 

з інвалідністю “Інваспорт”, 

управління молоді та спорту, 

Департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

9 Передбачати в Календарному плані 

фізкультурно-оздоровчих та спортив-

них заходів Хмельницької області на 

2021 та наступні роки відповідні захо-

ди, спрямовані на розвиток фізкультур-

но-спортивної реабілітації ветеранів 

війни та членів їх сімей, сімей загиблих 

(померлих) ветеранів війни на підставі 

затверджених положень про змагання, 

ініційовані громадськими об’єднаннями 

учасників бойових дій 

Щорічно, 

до 25 грудня 

Управління молоді та спорту 

облдержадміністрації, 

Хмельницький регіональний центр 

з фізичної культури та спорту осіб 

з інвалідністю “Інваспорт”, 

Хмельницький обласний центр 

фізичного здоров’я населення 

“Спорт для всіх” 

10 Вживати заходів щодо формування 

системи мотивації ветеранів війни до 

активного способу життя, зокрема, 

шляхом залучення до рухової актив-

ності та занять спортом, участі у спор-

тивно-масових заходах, доручення їх до 

програм фізкультурно-спортивної реа-

білітації 

Постійно Управління молоді та спорту 

облдержадміністрації,  

відділ у Хмельницькій області 

Міністерства у справах ветеранів 

України; 

Хмельницький обласний центр 

фізичного здоров’я населення 

“Спорт для всіх”; 

райдержадміністрації; 

виконавчі комітети міських (міст 

обласного значення) рад, інші 

органи місцевого самоврядування; 

обласні організації фізкультурно-

спортивних товариств 
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11 Сприяти проведенню фізкультурно-

оздоровчих і спортивних заходів серед 

учасників бойових дій, осіб з інвалід-

ністю з їх числа, військовослужбовців, 

у тому числі з видів спорту за програ-

мою “Ігри нескорених”, а також підго-

товці та участі збірних команд області у 

всеукраїнських змаганнях 

Постійно Відділ у Хмельницькій області 

Міністерства у справах ветеранів 

України; 

управління молоді та спорту 

облдержадміністрації; 

Хмельницький регіональний центр 

з фізичної культури та спорту осіб 

з інвалідністю “Інваспорт”, 

Хмельницький обласний центр 

фізичного здоров’я населення 

“Спорт для всіх”, 

райдержадміністрації; 

виконавчі комітети міських (міст 

обласного значення) рад, інші 

органи місцевого самоврядування 

12 Розглянути питання щодо належного 

кадрового забезпечення уповноважених 

органів, що здійснюють повноваження 

з реалізації заходів фізичної культури і 

спорту в області 

І квартал 

2021 року 

Департамент фінансів,  

управління молоді та спорту 

облдержадміністрації; 

Хмельницький регіональний центр 

з фізичної культури та спорту осіб 

з інвалідністю “Інваспорт”, 

Хмельницький обласний центр 

фізичного здоров’я населення 

“Спорт для всіх”, райдержадмі-

ністрації, виконавчі комітети 

міських (міст обласного значення) 

рад, інші органи місцевого само-

врядування 

 

 

Заступник керівника  

апарату адміністрації       Зоряна ДАВИДЧУК 


