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         ПРОЕКТ 
                

ОБЛАСНОЇ  ЦІЛЬОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ „ХОКЕЙ ВОЛИНІ” 
НА 2010 - 2013 РОКИ 

     
 ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1. Ініціатор розроблення 
Програми 

управління у справах сім’ї, молоді та спорту 
обласної державної адміністрації та виконавчий 
комітет Ковельської  міської ради  

2. Дата номер і назва 
розпорядчого 
документа органу 
виконавчої влади про 
розроблення програми 

наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді 
та спорту від 21 листопада 2007 року „Про розвиток
матеріально-технічної  
бази зимових видів спорту” та державна цільова 
соціальна програма „Хокей України”,  
затверджена постановою Кабінету Міністрів 
України від 3 жовтня 2007 року № 1194 

3. Розробник Програми управління у справах сім’ї, молоді та спорту 
облдержадміністрації 

4. Керівник Програми начальник  управління у справах сім’ї, молоді та 
спорту облдержадміністрації 

5. Координатор Програми обласна державна адміністрація, управління у 
справах сім’ї, молоді та спорту 
облдержадміністрації 

6. Виконавці плану 
заходів Програми 

управління у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти
і науки облдержадміністрації, відділ фізичної 
культури та спорту виконкому Ковельської міської 
ради 

7. Строк виконання 2010 – 2013 роки 

у тому числі за роками 

2010   2011    2012    2013 усього  
   (тис. грн.) 

8.  Загальний обсяг  
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
програми, усього,              
у тому числі: 6700 2700 9700 3600 22700 

 коштів з державного 
бюджету 5600 600 5600 - 11800 

 коштів  обласного 
бюджету 1000 1800 2000 2400 7200 

 коштів з  міського 
бюджету - - 2000 1000 3000 

 коштів інших джерел 100 300 100 200 700 
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І. Зміст проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання 
 програмним методом 

 
 Протягом останніх років спостерігається занепад хокею з шайбою (далі - 
хокей), який має в Україні давні традиції та потенційні можливості як 
популярний вид спорту. На сьогодні в нашій державі функціонують лише 
чотири сучасні льодові палаци зі штучним льодом, які не можуть задовольнити 
потреби хокею, популярність якого останнім часом зростає.  
 В області за відсутності спортивної інфраструктури та відповідних 
споруд зимові види спорту, у т.ч. хокей, не розвиваються. Завдяки ініціативі 
підприємців у м. Луцьк побудовано майданчик зі штучним льодом, який 
потребує реконструювання та капіталовкладень. Створені перші аматорські 
хокейні команди. Популярність майданчика серед населення демонструє значну 
соціальну значимість розвитку хокею та інших зимових видів спорту. 
 Проблеми, що мають місце, передбачається вирішити протягом 2010 - 
2013 років шляхом удосконалення організаційного та  нормативно-правового 
механізмів та реалізації комплексу заходів, передбачених цією Програмою і 
спрямованих на: 
 - створення матеріально-технічної бази хокею, передусім будівництво в 
області сучасних спортивних споруд зі штучним льодом; 
 - створення ефективної системи підготовки тренерів з хокею та інших 
фахівців цієї галузі; 
 - створення умов та науково обґрунтованої системи масового охоплення 
дітей короткочасним навчанням базових елементів хокею; 
 - створення системи дитячо-юнацького хокею; 
 - залучення різних груп населення до масових занять з хокею для 
формування здорового способу життя; 
 - сприяння утворенню та функціонування хокейних клубів різних 
організаційно-правових форм; 
 - активізацію економічної діяльності суб’єктів вітчизняного хокею; 
 - підвищення рівня популярності вітчизняного хокею в пресі, на 
телебаченні та радіо; 
 - сприяння міжнародному співробітництву для підтримки і розвитку 
хокею в Україні та області. 
 Програму розроблено відповідно до законів України „Про фізичну 
культуру і спорт” і „Про державні цільові програми”, указів Президента 
України від 2 серпня 2006 року № 667/2006 „Про національний план дій щодо 
реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту” та         
від 23 червня 2009 року № 478/2009 „Про деякі заходи щодо вдосконалення 
системи фізичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах і розвитку 
дитячо-юнацького спорту в Україні”, „Державної програми розвитку фізичної 
культури і спорту на 2007 - 2011 роки”, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 15 листопада 2006 року № 1954, та Державної цільової 
соціальної програми „Хокей України”, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України   від 3 жовтня 2007 року № 1194. 
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ІІ. Мета Програми 
 
 Мета цієї Програми полягає у створенні умов для забезпечення в області 
протягом 2010 - 2013 років сучасної спортивно-оздоровчої інфраструктури, 
необхідної для розвитку хокею та інших зимових видів спорту, охоплення 
хокеєм різних груп населення для формування у свідомості основ здорового 
способу життя, відбору та підготовки обдарованих осіб для спорту вищих 
досягнень. 
 

ІІІ. Шляхи і засоби розв’язання проблеми 
  
 Проблему передбачається розв’язати шляхом реалізації комплексу 
заходів спрямованих на:  

- поліпшення матеріально-технічної бази хокею шляхом будівництва 
сучасних та реконструкції наявних спортивних споруд зі штучним льодом. 
Специфікація та сертифікація споруд для можливості проведення заходів 
різного рівня, у тому числі міжнародних змагань; 

- сприяння формуванню ефективної системи підготовки тренерів з хокею у 
вищих навчальних закладах; 

- удосконалення мережі дитячо-юнацьких спортивних закладів і 
забезпечення їх функціонування; 

-  збільшення чисельності осіб, які щороку займатимуться катанням на 
ковзанах та хокеєм для зміцнення здоров’я та організації активного дозвілля, 
що сприятиме поліпшенню якості їхнього життя, зниженню рівня злочинності, 
алкоголізму та тютюнопаління; 

- сприяння  підвищенню рівня і престижності чемпіонатів України з хокею; 
- сприяння утворенню та функціонуванню хокейних клубів різних 

організаційно-правових форм; 
- сприяння підвищенню рівня гри національної збірної України шляхом 

підготовки гравців відповідного рівня та використання виступів українських 
хокеїстів як дієвого засобу  патріотичного виховання населення; 

- запровадження  ринкового механізму фінансування інфраструктури 
хокею. 

 
 

ІV. Очікувані результати виконання Програми 
 

Виконання заходів, передбачених Програмою, дасть можливість: 
 - сформувати інфраструктуру вітчизняного хокею в області;  
 - поліпшити матеріально-технічну базу вітчизняного хокею; 
 - відкрити нові спортивні споруди зі штучним льодом; 
 - популяризувати зимові олімпійські види спорту  (ковзанярство,  фігурне 
катання, хокей із шайбою тощо);   
 - збільшити чисельність осіб, які щороку займатимуться  зимовими 
видами спорту для зміцнення здоров’я;  
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 - популяризувати здоровий спосіб життя, організацію активного дозвілля, 
знизити рівень злочинності, алкоголізму та тютюнопаління; 
 - забезпечити участь спортсменів Волині у внутрішніх чемпіонатах 
України та різноманітних міжнародних змаганнях; 
 - поліпшити спортивний рейтинг області; 
 - збільшити ресурсне забезпечення розвитку галузі спорту та фізичної 
культури, залучити позабюджетні кошти. 
 
 
 


