
У  К  Р  А  Ї  Н  А 
РІВНЕНСЬКА    ОБЛАСНА   РАДА 

(П’яте скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

від 23 травня 2008 року                                                                                  № 793 
  

Про обласну програму 
"Хокей України" 
на 2008 - 2012 роки 

  
З метою створення умов для реалізації в області державної політики у сфері зміцнення здоров’я населення засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту, розвитку хокею в області, керуючись 

частиною 1.16 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, за погодженням з постійними комісіями обласної ради, обласна рада 
  

в и р і ш и л а : 
  
1. Затвердити обласну програму "Хокей України" на 2008 - 2012 роки (далі - Програма), схвалену розпорядженням голови облдержадміністрації від 29 грудня 2007 року № 651, (додається). 

2. Облдержадміністрації: 
- спільно з районними державними адміністраціями та виконкомам рад міст обласного значення забезпечити організацію та виконання заходів Програми; 
- інформувати обласну раду про хід виконання Програми щороку до 1 лютого. 
3. Взяти до уваги, що фінансування заходів Програми буде здійснюватися з різних джерел, не заборонених чинним законодавством. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради з економічних питань та комунальної власності (Мініч Г.І.), з питань освіти, науки, молодіжної політики, фізичної культури і спорту 

(Кривко М.П.). 
  
  
  

Голова ради                                                                                     О.Ю.Данильчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Схвалено 

Розпорядження голови Рівненської 
облдержадміністрації 

29 грудня 2007 року № 651 

Затверджено 
Р і ш е н н я 

Рівненської обласної ради 
23 травня 2008 року № 793 

  
  

ОБЛАСНА ПРОГРАМА 
«Хокей України» на 2008-2012 роки 

  
Мета Програми 

  
Мета цієї Програми полягає у створенні умов для забезпечення протягом 2008-2012 років належного рівня охоплення хокеєм різних категорій населення та формування здорового способу життя, відбору та 

підготовки обдарованих осіб для спорту вищих досягнень шляхом формування сучасної інфраструктури, необхідної для розвитку хокею в області. 
  

Основні напрями реалізації Програми 
  
Для України та області, зокрема, є вкрай важливим формування інфраструктури хокею відповідно до світових стандартів шляхом поетапного зміцнення його матеріально-технічного, кадрового, науково-

методичного, інформаційного, медичного та фінансового потенціалу з об'єднанням фінансових ресурсів держави, місцевих громад, спортивних товариств та інших громадських організацій фізкультурно-спортивної 
спрямованості і приватних структур. 

Проблему передбачається розв'язати шляхом удосконалення організаційного та нормативно-правового механізму розвитку хокею і здійснення комплексу заходів, спрямованих на: 
поліпшення матеріально-технічної бази хокею, передусім будівництво сучасних спортивних споруд із штучним льодом, та запровадження сертифікації таких споруд для проведення змагань різного рівня;  
створення ефективної системи підготовки тренерів з хокею та інших фахівців цієї сфери у вищих навчальних закладах; 
запровадження інноваційних підходів до кадрового, науково-методичного, інформаційного та медичного забезпечення розвитку хокею;  
створення науково обґрунтованої системи масового охоплення дітей короткочасним навчанням базових елементів хокею; 
удосконалення системи дитячо-юнацького хокею; 
залучення різних категорій населення до масових занять з хокею з метою формування здорового способу життя;  
сприяння утворенню та функціонуванню хокейних клубів різних організаційно-правових форм; 
формування календаря обласних змагань з хокею серед спортсменів усіх вікових груп та участь хокеїстів області у національних і міжнародних змаганнях; 
створення системи проведення чемпіонату області та забезпечення участі у чемпіонаті України з хокею серед професійних команд у національній лізі; 
активізацію економічної діяльності суб'єктів вітчизняного хокею; 
підвищення рівня популяризації вітчизняного хокею у друкованих засобах масової інформації, на телебаченні та радіо області; 
покращення міжнародного співробітництва з метою підтримки і розвитку хокею в області та Україні. 
  

Очікувані результати та ефективність Програми 
  
Виконання Програми дасть можливість:  
підвищити рівень розвитку хокею та сформувати механізм удосконалення інфраструктури хокею в області відповідно до національних інтересів та вимог щодо розвитку хокею у світі;  
посилити державну підтримку поліпшення матеріально-технічної бази вітчизняного хокею та відкрити 2 нові спортивні споруди зі штучним льодом для хокею; 
збільшити до 2 - 5 тис. осіб, які щороку займатимуться масовим катанням на ковзанах та хокеєм, з метою зміцнення здоров'я та організації активного дозвілля, що сприятиме зниженню рівня злочинності, 

алкоголізму та тютюнокуріння; 
удосконалити систему дитячо-юнацького хокею, щороку залучати       50 - 200 школярів до короткочасного навчання базових елементів хокею в загальноосвітніх навчальних закладах, забезпечити функціонування 

спортивних секцій хокею у дитячо-юнацьких спортивних школах та спортивних клубах; 
забезпечити проведення чемпіонату області з хокею та проводити його серед різних вікових груп; 
запровадити ринковий механізм фінансування вітчизняного хокею; 
створити інноваційну систему кадрового, науково-методичного, інформаційного та медичного забезпечення розвитку хокею.  

  
Обсяги та джерела фінансування 

  
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному, місцевих бюджетах та інших джерел, відповідно до чинного законодавства. 
Загальний обсяг фінансування Програми становить 48,06 млн. гривень, з них з державного бюджету - 30 млн., які насамперед спрямовані на будівництво спортивних об'єктів із штучним льодом для потреб хокею. 
Щороку обсяг фінансування Програми, зокрема за рахунок обласного бюджету, визначається фактичними можливостями, а також з урахуванням окремих завдань за підсумками виконання Програми у попередній 

період. 
  



  
Заходи 

щодо виконання обласної програми "Хокей України" на 2008-2012 роки 
тис. грн. 

Значення показника у тому числі за роками 
за роками 

Найменування 
завдання 

Найменування 
показника усього

2008 2009 2010 2011 2012 
Найменування заходу Відповідальні виконавці

Джерела 
фінансу-
вання 

(місцевий 
бюджет, 
інші) 

Прогнозований 
обсяг фінансо-
вих ресурсів  
для виконання 

завдань 

2008 2009 2010 2011 2012 

1) проектування та 
будівництво спортивних 
споруд із штучним 
льодом 

Міністерство України у 
справах сім’ї, молоді та 
спорту 

Державний 
бюджет 30000,0 - 15000 - - 15000

2) будівництво та 
підключення 
інженерних мереж для 
функціонуван-ня 
спортивних споруд із 
штучним льодом 

Управління з питань 
будівництва та 
архітектури 
облдержадміні-страції 

Обласний 
бюджет 

10000,0 - 5000 - - 5000 

1. Поліпшення 
матеріально-
технічної бази 
хокею 

1) кількість 
нових 
спортивних 
споруд із 
штучним 
льодом 

2 - 1 - - 1 

3) облаштування 
льодових ковзанок в 
районах та містах 
області 

Райдержадміні-страції, 
виконкоми рад міст 
обласного значення 

Інші 
джерела             

1) навчання школярів 
молодших класів 
базовим елементам з 
хокею 

Управління освіти і 
науки, відділ з питань 
фізичної культури і 
спорту облдержадміні-
страції 

Обласний 
бюджет 

400,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Підвищення 
рівня охоплення 
населення 
заняттями з 
хокею для 
формування 
здорового 
способу життя 

1) кількість 
дітей, яких 
залучено до 
занять з 
хокею, осіб 

400 - 100 100 100 100 

2) проведення 
комплексних обласних 
змагань з хокею та 
забезпе-чення участі у 
всеукраїнських 
змаганнях 

Відділ з питань 
фізичної культури і 
спорту облдержадміні-
страції 

Обласний 
бюджет 

50,0 - 10,0 10,0 10,0 10,0 

1) кількість 
відділень 
ДЮСШ з 
хокею 

2 - 1 - - 1 1) розроблення 
пропозицій до нових 
навчальних програм з 
хокею для спортивних 
навчальних закладів 

Управління освіти і 
науки, відділ з питань 
фізичної культури і 
спорту облдержадміні-
страції 
  

  

            

2) чисельність 
дітей та 
молоді, що 
займаються 
хокеєм в 
ДЮСШ 

200 - 50 50 50 50 2) впровадження 
нормативів 
матеріально-технічного 
забезпе-чення 
відділень з хокею в 
ДЮСШ 

Відділ з питань 
фізичної культури і 
спорту облдержадміні-
страції 

  

            

Обласний 
бюджет 

1500,0 - 200,0 300,0 500,0 500,0              3) відкриття нових 
відділень з хокею у 
ДЮСШ та забезпечення 
їх функціонування 

Управління освіти і 
науки, відділ з питань 
фізичної культури і 
спорту облдержадміні-
страції,  райдерж-
адміністрації, 
виконкоми рад міст 
обласного значення 
 
 

Інші 
джерела 

4600,0 - 300,0 800,0 1500 2000 

3. Удосконалення
системи дитячо-
юнацького хокею 

                



4) створення та 
функціонування 
обласної дитячо-
юнацької хокейної ліги 

Управління освіти і 
науки, відділ з питань 
фізичної культури і 
спорту облдержадмі-
ністрації 

Обласний 
бюджет 

40,0 - - 10,0 10,0 20,0 3) кількість 
обласних та 
міських 
змагань з 
хокею серед 
дітей та 
молоді 

13 1 2 2 4 4 

5) проведення 
спортивно-масових 
заходів серед 
населення області з 
елементами хокею 

Рівненський обласний 
центр фізичного 
здоров’я населення 
«Спорт для всіх» 

Обласний 
бюджет 

30,0 - - 10,0 10,0 10,0 

1) забезпечення 
створення та 
функціонування 
хокейних клубів 

Виконкоми рад міст 
обласного значення,  
районні 
держадміністрації 

Інші 
джерела 700,0 - 100,0 150,0 200,0 250,0

4. Удосконалення
системи спорту 
вищих досягнень 
з хокею 

1) кількість 
команд 
чемпіонату 
області з 
хокею 

10 - 4 2 2 2 

2) забезпечення участі 
команди області у 
чемпіонаті України з 
хокею 

Відділ з питань 
фізичної культури і 
спорту облдерж-
адміністрації 
  

Обласний 
бюджет 

700,0 - 100,0 150,0 200,0 250,0

1) проведення 
тематичних семінарів-
навчань  для тренерів з 
хокею із запрошенням 
провідних фахівців 

Відділ з питань 
фізичної культури і 
спорту облдерж-
адміністрації 

Обласний 
бюджет 

20,0 - 5,0 5,0 5,0 5,0 

1) кількість 
тренерів з 
хокею 

12 - 4 2 2 4 

2) залучення 
випускників 
Національного 
університету фізичного 
виховання та спорту до 
роботи тренерами з 
хокею в ДЮСШ 

Управління освіти і 
науки, відділ з питань 
фізичної культури і 
спорту облдержадміні-
страції 

  

            

5. Підвищення 
ефективності 
кадрового, 
науково-
методичного, 
інформаційного 
забезпечення 
розвитку хокею 

2) кількість 
арбітрів з 
хокею 

10 - 4 2 2 2 3) виконання програм 
підготовки та 
підвищення кваліфікації 
арбітрів 

Відділ з питань 
фізичної культури і 
спорту облдерж-
адміністрації 

Інші 
джерела 20,0 - 5,0 5,0 5,0 5,0 

Державний 
бюджет 

30000,0 - 15000 - - 15000

Обласний 
бюджет 

12740,0 - 5415 585 835 5905 

УСЬОГО :                   

Інші 
джерела 

5320,0 - 405 955 1705 2255 

  
  
 

Обґрунтування 
необхідності прийняття рішення обласної ради  

«Про обласну програму «Хокей України» на 2008 – 2012 роки» 
  
  

Програма «Хокей України» на 2008-2012 роки розроблена з метою створення умов для забезпечення протягом 2008-2012 років належного рівня охоплення хокеєм різних категорій населення та формування 
здорового способу життя, відбору та підготовки обдарованих осіб для спорту вищих досягнень шляхом формування сучасної інфраструктури, необхідної для розвитку хокею в області. 

Програма схвалена розпорядженням голови облдержадміністрації від 29 грудня 2007  року № 651 «Про обласну програму «Хокей України» на 2008 – 2012 роки». 
Програма розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 року № 1194 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Хокей України", на підставі Законів України 

„Про місцеві державні адміністрації”, „Про фізичну культуру і спорт”. 
Для України та області, зокрема, є вкрай важливим формування інфраструктури хокею відповідно до світових стандартів шляхом поетапного зміцнення його матеріально-технічного, кадрового, науково-

методичного, інформаційного, медичного та фінансового потенціалу з об'єднанням фінансових ресурсів держави, місцевих громад, спортивних товариств та інших громадських організацій фізкультурно-спортивної 
спрямованості і приватних структур. 

Проблему передбачається розв'язати шляхом удосконалення організаційного та нормативно-правового механізму розвитку хокею і здійснення комплексу заходів, спрямованих на: 



поліпшення матеріально-технічної бази хокею, передусім будівництво сучасних спортивних споруд із штучним льодом, та запровадження сертифікації таких споруд для проведення змагань різного рівня;  
створення ефективної системи підготовки тренерів з хокею та інших фахівців цієї сфери у вищих навчальних закладах; 
запровадження інноваційних підходів до кадрового, науково-методичного, інформаційного та медичного забезпечення розвитку хокею;  
створення науково обґрунтованої системи масового охоплення дітей короткочасним навчанням базових елементів хокею; 
удосконалення системи дитячо-юнацького хокею; 
залучення різних груп населення до масових занять з хокею з метою формування здорового способу життя; 
сприяння утворенню та функціонуванню хокейних клубів різних організаційно-правових форм; 
формування календаря обласних змагань з хокею серед спортсменів усіх вікових груп та участь хокеїстів області у національних і міжнародних змаганнях; 
створення системи проведення чемпіонату області та забезпечення участі у чемпіонаті України з хокею серед професійних команд у національній лізі; 
активізацію економічної діяльності суб'єктів вітчизняного хокею; 
підвищення рівня популяризації вітчизняного хокею у друкованих засобах масової інформації, на телебаченні та радіо області; 
покращення міжнародного співробітництва з метою підтримки і розвитку хокею в області та Україні. 
Виконання заходів Програми дасть можливість: 
- підвищити рівень розвитку хокею та сформувати механізм удосконалення інфраструктури хокею в області відповідно до національних інтересів та вимог щодо розвитку хокею у світі; 
- посилити державну підтримку поліпшення матеріально-технічної бази вітчизняного хокею та відкрити 2 нові спортивні споруди зі штучним льодом для хокею; 
- збільшити до 2-5 тис. осіб, які щороку займатимуться масовим катанням на ковзанах та хокеєм з метою зміцнення здоров'я та організації активного дозвілля, що сприятиме зниженню рівня злочинності, 

алкоголізму та тютюнокуріння; 
- удосконалити систему дитячо-юнацького хокею, щороку залучати 50-200 школярів до короткочасного навчання базових елементів хокею в загальноосвітніх навчальних закладах, забезпечити функціонування 

спортивних секцій хокею у дитячо-юнацьких спортивних школах та спортивних клубах; 
- забезпечити проведення чемпіонату області з хокею та проводити його серед різних вікових груп; 
- запровадити ринковий механізм фінансування вітчизняного хокею; 
- створити інноваційну систему кадрового, науково-методичного, інформаційного та медичного забезпечення розвитку хокею. 
Реалізація заходів Програми передбачає залучення бюджетних коштів різних рівнів, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 
  
  
  
  

Начальник відділу з питань  
фізичної культури і спорту  
облдержадміністрації                                                                                  М. Петренчук 

 


