
ОБЛАСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА „ХОКЕЙ ВОЛИНІ”  
НА 2010 - 2013 РОКИ 

 
 ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

  
1. Ініціатор розроблення Програми – управління у справах сім’ї, молоді та 

спорту Волинської обласної державної адміністрації, виконавчий комітет 
міської ради міста Ковеля.  

2. Програма схвалена розпорядженням голови Волинської обласної 
державної адміністрації від 22  грудня 2009 року № 377, згідно наказу 
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 21 листопада 2007 
року „Про розвиток матеріально-технічної бази зимових видів спорту” та 
державної цільової соціальної програми „Хокей України”, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 року № 1194. 

3. Розробник  Програми – управління у справах сім’ї, молоді та спорту 
облдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст Луцька і Ковеля. 

4. Керівник Програми – начальник управління у справах сімї, молоді та 
спорту  Волинської обласної державної адміністрації. 

5. Координатор Програми – обласна державна адміністрація, управління у 
справах 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 Ковельського міськвиконкому. 

7. Строк виконання: 2010-2013 роки. 
8. Прогнозовані обсяги та джерела фінансування: 
 

У тому числі за роками Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування 
млн. гривень 2010 2011 2012 2013 

Державний бюджет 11,8 5,6 0,6 5,6 - 
Обласний бюджет 7,2 3,5 3,7 - - 
Міські бюджети 3 - - 2 1 
Інші  джерела 0,7 0,1 0,3 0,1 0,2 

Усього 22,7 9,2 4,6 7,7 1,2 
 

 
 
І. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання 

 програмним методом 
 

 Протягом останніх років спостерігається занепад хокею з шайбою (далі - 
Хокей), який має в Україні давні славетні традиції та потенційні можливості як 
популярний вид спорту. На сьогоднішній день в нашій державі в повній мірі і 
відповідності функціонують лише 4 сучасні льодові палаци із штучним льодом, 



які, на превеликий жаль, не можуть в повній мірі задовільнити потреби Хокею, 
популярність якого протягом останніх двох років стрімко зростає.  
 В області, за відсутності спортивної інфраструктури та відповідних 
споруд, зимові види спорту, в т.ч. і Хокей, не розвиваються. Лише нещодавно, 
завдяки особистій ініціативі підприємців, у м. Луцьк побудовано майданчик із 
штучним льодом, який на жаль, потребує значного реконструювання та 
капіталовкладень. Створені перші аматорські хокейні команди. Велика 
популярність даної споруди серед населення демонструє значну соціальну 
значимість розвитку хокею та інших зимових видів спорту. 
 Волинська область, яка першочергово потребує створення сучасної 
спортивної інфраструктури для розвитку зимових видів спорту, не може 
залишитись осторонь процесу розвитку Хокею в Україні. 
 Проблеми, що виникли в українському Хокеї, передбачається розв’язати 
протягом 2010 - 2013 років шляхом удосконалення організаційного та  
нормативно-правового механізмів розвитку Хокею та реалізації комплексу 
заходів передбачених даною 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 сфери; 

- 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 з метою 

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 з метою підтримки і розвитку 

Хокею в Україні та області. 
 Отже, національні інтереси, інтереси громади Волині, потребують 
невідкладного плану дій щодо розв’язання не лише суто спортивної, а й 
соціально значимої проблеми забезпечення розвитку Хокею в Україні 
відповідно до Конституції України, 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”, затвердженою 
постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2006 року № 1954 



та Державної цільової соціальної програми „Хокей України”, затвердженою 
постановою Кабінету Міністрів України   від 3 жовтня 2007 року № 1194. 

 
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 
 

 Для подальшого розвитку Хокею в області потрібна тісна та дієва 
співпраця з органами виконавчої та законодавчої влади на місцях, приведення у 
відповідність нормативно-правових  документів, розвитку матеріально-
технічної бази в області та формування інфраструктури Хокею відповідно до 
світових стандартів. Проблему відсутності належної спортивної 
інфраструктури можливо розв’язати шляхом об’єднання ресурсів на 
загальнонаціональному, обласному, міському  рівні, активно долучаючи до 
розв’язання завдань спортивні товариства та відомства різних форм 
підпорядкування і власності, громадських організацій фізкультурно-спортивної 
спрямованості та інших приватних структур.  
 Проблему передбачається розв’язати шляхом удосконалення 
організаційного та нормативно-правового  механізмів розвитку Хокею та 
реалізації комплексу заходів спрямованих на:  

- покращення матеріально-технічної бази Хокею шляхом будівництва 
сучасних та реконструкції наявних спортивних споруд із штучним льодом. 
Специфікація та сертифікація споруд для можливості проведення на таких 
спорудах заходів різного рівня, в тому числі міжнародних змагань; 

- сприяти формуванню ефективної системи підготовки тренерів з Хокею у 
вищих навчальних закладах; 

- удосконалити мережу дитячо-юнацьких спортивних закладів і 
забезпечити їх функціонування; 

- значно збільшити чисельність осіб, які щороку будуть займатися 
катанням на ковзанах та Хокеєм з метою зміцнення здоров’я та організації 
активного дозвілля, що сприятиме покращенню якості їхнього життя, зниження 
рівня злочинності, алкоголізму та тютюнопаління; 

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

організаційно-правових форм; 
- сприяти підвищенню рівня гри національної збірної України, 

використовувати виступи українських хокеїстів, як дієвий засіб патріотичного 
виховання населення; 



- запровадити ринковий механізм фінансування інфраструктури Хокею. 
 

ІV. Завдання та заходи Програми 
 

 Завдання і заходи з виконання Програми, спрямовані на розв’язання 
проблеми і досягнення мети, зазначені у додатку 1. 

 
 

V. Очікувані кінцеві результати виконання Програми 
 

Виконання заходів передбачених Програмою, дають можливість: 
- сформування інфраструктури вітчизняного Хокею в області;  
- покращення матеріально-технічної бази вітчизняного Хокею; 
-  відкриття нових спортивних споруд із штучним льодом; 
- популяризація зимових олімпійських видів спорту, таких як 

ковзанярство,  фігурне катання, хокей з шайбою та інших;   
- збільшення чисельності осіб, які щороку будуть займатися зимовими 

видами спорту з метою зміцнення здоров’я;  
- популяризація здорового способу життя, організації активного дозвілля, 

зниження рівня злочинності, алкоголізму та тютюнопаління; 
- участь спортсменів Волині у внутрішніх чемпіонатах України та 

різноманітних міжнародних змаганнях; 
- покращення спортивного рейтингу нашої області; 
- збільшення ресурсного забезпечення розвитку галузі спорту та фізичної 

культури, залучення позабюджетних коштів. 


