
ПРОТОКОЛ № 7 

засідання робочої групи з підготовки пропозицій до проектів 

Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року та плану 

заходів з її реалізації за стратегічним напрямом 

«Людський розвиток» 

 

 

м. Краматорськ                                                                       17 жовтня 2019 року 

1430 

 

 
 

ПРИСУТНІ: учасники робочої групи, запрошені (за списком). 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Відкриття засідання робочої групи.  

2. Обговорення результатів виконання протоколу шостого засідання 

робочої групи.  

3. Обговорення ідей проектів до Плану заходів з реалізації у 2021-

2023 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року, що 

надійшли за стратегічною ціллю «Якість життя та людський розвиток»  

1. Слухали: 

Про результати виконання протоколу шостого засідання робочої групи 

Виступили: Гришина Н.В., яка презентувала стратегічне бачення 

Донецької області, сформульоване з урахуванням результатів опитування 

населення у наступній редакції: «Донеччина від моря до лісів: безпечна, 

прогресивна та приваблива. Заможний регіон з інноваційною економікою та 

комфортними умовами життя, що базуються на ефективному управлінні та 

збалансованому природокористуванні», озвучила формулювання стратегічного 

бачення, напрацьованого робочою групою за напрямом «Економічний розвиток 

і зайнятість населення»: «Донеччина від Азова до Дінця: безпечна, прогресивна 

та приваблива. Заможний регіон з інноваційною економікою та комфортними 

умовами життя, що базуються на ефективному управлінні та збалансованому 

природокористуванні». Також повідомила про недостатню кількість 

пропозицій щодо переліку індикаторів результативності виконання завдань 

Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року (далі – Стратегія), 

які надійшли від учасників робочої групи.  

 

Вирішили: 

1. Схвалити бачення розвитку Донецької області у наступному 

формулюванні: «Донеччина від Азова до Дінця: безпечна, прогресивна та 

приваблива. Заможний регіон з інноваційною економікою та комфортними 
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умовами життя, що базуються на ефективному управлінні та збалансованому 

природокористуванні». 

2. Учасникам робочої групи надати секретарю робочої групи 

(strategy.dn.2027@gmail.com) пропозиції до переліку кількісних та якісних 

індикаторів результативності виконання завдань Стратегії за стратегічною 

ціллю «Якість життя та людський розвиток» (1-2 індикатори по кожному 

завданню). 

до 31 жовтня 2019 року 

2. Слухали: 

Про ідею проекту «Модернізація системи професійно-технічної освіти 

Донецької області на 2021–2023 роки», яка надійшла від Донбаської 

національної академії будівництва і архітектури (далі – ДонНАБА) за 

завданням 1.1.2. Оновлення регіональної системи професійної (професійно-

технічної) освіти (операційна ціль 1.1. Кваліфіковані кадри, продуктивна 

зайнятість та гідна праця). 

Виступили: Точонов І.В., презентував ідею проекту щодо створення 

інтегрованої системи взаємодії училища, коледжу та ДонНАБА з елементами 

дуальної освіти на єдиній навчальній базі.  

В обговоренні взяли участь: 

Колесніченко С.В. зазначив необхідність створення єдиної системи 

навчання, проведення внутрішнього і зовнішнього аудиту закладів, придбання 

обладнання для всіх рівнів навчання. 

Гришина Н.В. зазначила, що з обласного бюджету можуть фінансуватись 

тільки заклади професійної (професійно-технічної) освіти. 

Тарасов В.Є. зазначив, що відповідно до законодавства, університети не 

можуть мати у своїй структурі училища.  

Колесніченко С.В. запропонував впровадити на території області 

пілотний проект щодо налагодження співпраці між ДонНАБА та професійним 

(професійно-технічним) закладом освіти облдержадміністрації. 

Вирішили: 

1. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації спільно з 

ДонНАБА опрацювати питання з підготовки картки технічного завдання на 

проект щодо створення інтегрованої системи взаємодії закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти та вищих навчальних закладів 

до 5 листопада 2019 року 

3. Слухали: 

Про ідеї проектів до Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії 

розвитку Донецької області на період до 2027 року (далі – План заходів), що 

надійшли за стратегічною ціллю «Якість життя та людський розвиток». 

 



3 

 

Виступили: Гришина Н.В., яка зазначила, що на адресу департаменту 

економіки облдержадміністрації надійшло 245 ідей проектів, які відповідають 

завданням стратегічної цілі «Якість життя та людський розвиток», та 

запропонувала провести попередню оцінку зазначених проектів за 

4-ма критеріями: відповідність завданням Стратегії, територія впливу проекту, 

ступінь впливу облдержадміністрації на реалізацію проекту, статус проекту 

(проектна ідея; проектна пропозиція; проект, готовий до реалізації).  

Вирішили: 

1. Схвалити критерії оцінювання ідей проектів за стратегічною ціллю 

«Якість життя та людський розвиток». 

 

3.1. Слухали про ідеї проектів за завданням 2.1.1. Підвищення якості та 

доступності дошкільної та базової середньої освіти (операційна 

ціль 2.1. Всебічний розвиток дітей та молодих дівчат і хлопців)  

Виступили: Гришина Н.В., яка зазначила, що під завдання 

2.1.1. Підвищення якості та доступності дошкільної та базової середньої освіти 

надано 94 проектні ідеї, у тому числі:  

«Освітній проект «Школа вихідного дня» для дітей переселенців і 

малозабезпечених сімей» від Приазовського державного технічного 

університету; 

«Сучасний бібліотечний простір для дітей м. Новогродівка» 

(м. Новогродівка); 

«Національна програма культурно-мистецьких, науково-освітніх і 

спортивно-оздоровчих десантів на Схід «Вдячний Донбас»; 

«На навчання – як додому» від департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації; 

87 проектів від міст, районів, громад щодо ремонту, реконструкції 

дитячих садочків, навчально-виховних комплексів та загальноосвітніх 

шкіл. 

В обговоренні взяли участь: 

Тарасов В.Є. зауважив, що Приазовському державному технічному 

університету з освітнім проектом «Школа вихідного дня» для дітей 

переселенців і малозабезпечених сімей» доцільно звернутись до влади міста 

Маріуполь і реалізовувати його в рамках місцевих програм розвитку. 

Точилова Н.М. зазначила, що проекти, подані містами, районами та 

громадами локальні і не мають регіонального значення. Ідея проекту 

«Національна програма культурно-мистецьких, науково-освітніх і спортивно-

оздоровчих десантів на Схід «Вдячний Донбас» передбачає співфінансування з 

державного бюджету в рамках державної цільової програми, і потребує 

уточнення.  
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Антоненко В.В., зазначив, що департаментом освіти і науки 

облдержадміністрації проведено попередній збір ідей проектів з міст, районів, 

громад області і узагальнено в проекті «На навчання – як додому».  

Гришина Н.В. зауважила, що доцільно підтримати розбудову дошкільних 

закладів у тих населених пунктах, де є нестача місць у садочках, а також школи, 

які визначені, як опорні заклади або їх філії. Запропонувала оцінити ідеї 

проектів за завданням 2.1.1. Підвищення якості та доступності дошкільної та 

базової середньої освіти відповідно до схвалених критеріїв. 

Вирішили: 

1. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації підготувати картки 

ідей проектів спрямованих на: 

- будівництво нових або збільшення потужності діючих закладів 

дошкільної освіти у тих містах, районах, ОТГ де є черга до дитячих садочків;  

- розбудову мережі закладів опорних шкіл та їх філій у громадах, 

забезпечення їх обладнанням, розвиненою інфраструктурою, комп’ютерними 

класами, інтернетом, відповідно до сучасних вимог. 

до 5 листопада 2019 року 

2. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації спільно з 

управлінням культури і туризму облдержадміністрації, управлінням фізичної 

культури та спорту облдержадміністрації в межах компетенції опрацювати 

питання участі облдержадміністрації в реалізації проекту «Національна 

програма культурно-мистецьких, науково-освітніх і спортивно-оздоровчих 

десантів на Схід «Вдячний Донбас» та звернутись до ініціатора ідеї проекту за 

більш детальної інформацією щодо наявності попередніх домовленостей на 

державному рівні. 

до 5 листопада 2019 року 

3. Секретарю робочої групи узагальнити результати оцінювання ідей 

проектів за завданням 2.1.1. Підвищення якості та доступності дошкільної та 

базової середньої освіти та презентувати на наступному засіданні. 

до 20 листопада 2019 року 

 

3.2. Слухали про ідеї проектів за завданням 2.1.2. Забезпечення освітніми 

послугами дітей з особливими освітніми потребами (операційна 

ціль 2.1. Всебічний розвиток дітей та молодих дівчат і хлопців).  

Виступили: Гришина Н.В. зазначила, що до завдання 2.1.2. Забезпечення 

освітніми послугами дітей з особливими освітніми потребами надійшло 6 ідей 

проектів, у тому числі:  

4 ідеї проектів щодо розбудови мережі інклюзивно-ресурсних центрів; 

«Комфортні умови для здобуття освіти» (Лиманська ОТГ); 

«Відчуй дитину серцем» - створення логопедичних пунктів (Волноваський 
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район). 

В обговоренні взяли участь:  

Антоненко В.В. запропонував подати узагальнену ідею проекту щодо 

розбудови мережі інклюзивно-ресурсних центрів в регіоні, також зазначив, що 

ідея проекту «Комфортні умови для здобуття освіти» полягає у тому, щоб 

зробити заклади освіти Лиманської громади загальнодоступними і потребує 

доопрацювання та поширення. 

Педенко О.В. зазначив, що проект «Відчуй дитину серцем» не може 

реалізуватись на території району через відсутність достатньої кількості 

фахівців-логопедів. 

Гришина Н.В. запропонувала оцінити ідеї проектів за завданням 

2.1.2. Забезпечення освітніми послугами дітей з особливими освітніми 

потребами відповідно до схвалених критеріїв. 

Вирішили: 

1. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

- підготувати картку ідеї проекту з розбудови мережі інклюзивно-

ресурсних центрів, з урахуванням загальнонаціональних критеріїв та надати 

департаменту економіки облдержадміністрації; 

- опрацювати питання щодо доцільності подання окремої ідеї проекту зі 

створення умов для здобуття освіти дітей з особливими освітніми потребами. 

до 5 листопада 2019 року 

2. Секретарю робочої групи узагальнити результати оцінювання ідеї 

проектів за завданням 2.1.2. Забезпечення освітніми послугами дітей з 

особливими освітніми потребами та презентувати на наступному засіданні. 

до 20 листопада 2019 року 

 

3.3. Слухали про ідеї проектів за завданням 2.1.3. Створення умов для 

самореалізації дітей та молодих дівчат і хлопців (операційна 

ціль 2.1. Всебічний розвиток дітей та молодих дівчат і хлопців).  

Виступили: Гришина Н.В. зазначила, що надійшло 20 ідей проектів до 

цього завдання, у тому числі: 

5 ідей проектів щодо розбудови мережі молодіжних центрів в рамках 

програми «Гідна країна для гідних людей»; 

7 ідей проектів щодо залучення молоді до активної громадянської 

діяльності, підтримки молодіжних ініціатив, громадського руху; 

4 проекти з капітальних ремонтів позашкільних закладів освіти; 

ідеї проектів «Соціальна школа риболовлі», «Інклюзивний спортивно-

ігровий майданчик» (м. Слов’янськ), «Популяризація мови національної 
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меншини (грецької)» (Маріупольський державний університет), «Велика 

надія для маленької школи» (м. Новогродівка)  

В обговоренні взяли участь: 

Назаров О.С. зазначив, що програма «Гідна країна для гідних людей» 

потребує продовження, особливо затребувана мережа молодіжних центрів 

серед майбутніх сільських громад і населених пунктів «сірої зони». Зазначив, 

що ідеї проектів «Медіаграмотність – розвиток громадянського суспільства», 

«Посилення ролі молоді в управлінських процесах Донецького регіону» вже 

пройшли апробацію і отримали позитивні відгуки, тому пропонується 

продовження їх реалізації та поширення по всій території області. Також, 

запропоновано проведення обласного конкурсу з визначення проектів 

соціального призначення та конкурсу міні-грантів на підтримку ініціатив 

молоді. Головна мета яких – підтримка ініціатив молоді. 

Гришина Н.В. зазначила, що ідеї проектів, подані управлінням сім’ї, 

молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання 

облдержадміністрації необхідно доопрацювати, конкретизувати заходи 

проектів та очікувані результати. Проекти, що стосуються проведення 

капітальних ремонтів позашкільних закладів освіти не мають регіонального 

значення і належать до компененції місцевих органів влади. Запропонувала 

оцінити ідеї проектів за завданням 2.1.3. Створення умов для самореалізації 

дітей та молодих дівчат і хлопців відповідно до попередньо затверджених 

критеріїв оцінювання. 

Вирішили: 

1 Управлінню сім’ї, молоді та масових заходів національно-

патріотичного виховання облдержадміністрації доопрацювати картки 

технічних завдань до ідей проектів: «Гідна країна для гідних людей», 

«Медіаграмотність – розвиток громадянського суспільства», «Обласний 

конкурс з визначення проектів соціального призначення, розроблених 

інститутами громадянського суспільства на підтримку ініціатив молоді», 

«4.5.0.» та надати департаменту економіки облдержадміністрації. 

до 5 листопада 2019 року 

2. Визнати проекти з проведення капітальних ремонтів та реконструкцій 

закладів позашкільного навчання локальними та не включати їх до Плану 

заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Донецької області на 

період до 2027 року (далі – План заходів). 

3. Секретарю робочої групи узагальнити результати оцінювання ідеї 

проектів за завданням 2.1.3. Створення умов для самореалізації дітей та 

молодих дівчат і хлопців та презентувати на наступному засіданні. 

до 20 листопада 2019 року 

3.4. Слухали про ідеї проектів до операційної ціль 2.2. Турбота про 

здоров’я населення.  
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Виступили: Гришина Н.В. зазначила, за операційною ціллю 2.2. Турбота 

про здоров’я населення надійшла 51 ідея проектів. 

В обговоренні взяли участь:  

Точилова Н.М. запропонувала не розглядати ідеї проектів до 

2 операційної цілі через відсутність представників профільного департаменту 

облдержадміністрації. 

Шутько С.Л. зазначив, що у центральній частині області відсутня 

потужна лікарня для надання спеціалізованої допомоги населенню, тому 

необхідно підтримати проект щодо ремонту та переоснащення лікарні у 

м. Покровськ.  

Гришина Н.В. зазначила, що до завдання 2.2.3. Посилення 

профілактичних заходів з упередження захворюваності населення надійшло 

всього 4 проекти, які не вирішують проблем із соціальними хворобами та не 

мають комплексного підходу до профілактики поширених в області 

захворювань. 

Вирішили: 

1. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації опрацювати 

подані ідеї проектів, визначити пріоритетні напрями розвитку медичних 

закладів, з урахуванням перспектив діяльності госпітальних округів на 

території області та загальнонаціональних реформ, надати департаменту 

економіки облдержадміністрації  

до 5 листопада 2019 року 

2. Оголосити додатковий збір ідей проектів до Плану заходів з реалізації 

у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року. 

до 25 жовтня 2019 року 

 

3.5. Слухали про ідеї проектів до завдання 2.3.1. Підвищення 

доступності культурних послуг (операційної ціль 2.3. Гармонійний фізичний та 

духовний розвиток людини).  

Виступили: Гришина Н.В. зазначила, що до завдання 2.3.1. Підвищення 

доступності культурних послуг надійшло 39 ідей проектів, у тому числі: 

13 ідей проектів стосуються реконструкції, капітального ремонту 

будівель будинків (палаців) культури на території міст, районів, громад 

області; 

9 ідей проектів щодо оновлення бібліотек та розширення бібліотечних 

послуг; 

6 ідей проектів, спрямованих на оновлення музеїв; 

6 ідей проектів з ремонтів та оснащення музичних шкіл та шкіл мистецтв 

у місті Дружківка, Лиманській і Олександрівській громадах, 
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Нікольському районі;  

проект «Відкрите місто» від Маріупольського державного університету. 

3 ідеї проектів з ремонту та відновлення кінотеатрів на території міст 

Дружківка, Лиман, Покровськ та 1 проект, спрямований на створення 

мобільного кінотеатру під відкритим небом; 

В обговоренні взяли участь: 

Бондаренко М.О. запропонувала, управлінню культури і туризму 

облдержадміністрації опрацювати питання щодо доцільності подання карти 

технічного завдання ідеї проектів щодо розвитку будинків (палаців) культури. 

Назаров О.С. зазначив, що мережа закладів культури потребує 

оптимізації. 

Коваленко С.В. зазначив, що проект «БібліоБус: книгоноша» потребує 

доопрацювання, особливо в частині кількості отримувачів вигід та території 

впливу;  

Антоненко В.В. зауважив, що за проектом «Бібліотекар ІТ-формата» 

необхідно уточнити кількість отримувачів вигід та кошторисну вартість 

проекту, а також конкретизувати заходи проекту. 

Лимаренко В. зазначила, що проект «Арт-студія у музеї для дітей з 

особливими освітніми потребами: спостерігаєм, творимо, зростаємо» буде 

реалізовуватись на території Донецького обласного художнього музею і 

розрахований на північну частину області, потребує додаткового вирішення 

питання якість дороги до музею. Проект «Музей як простір неформальної 

освіти місцевої громади» може отримати розвиток на території «сірої зони», 

прилеглої до міста Авдіївка та стати центром неформальної освіти. Проект 

«Кіно під відкритим небом» буде затребуваним і попередній досвід показу 

фільмів під відкритим небом має позитивні відгуки, проте картка потребує 

доопрацювання з конкретизацією заходів; 

Бондаренко М.О. зазначила, що проект Лиманської громади «Сучасний 

український зал музею» у представленому вигляді матиме локальний вплив, 

також ініціатори можуть подати зазначений проект на «Український 

культурний фонд» та виграти ці кошти; 

Гришина Н.В. зауважила, що у проекті «Реекспозиція залів 

КЗ «Покровський історичний музей» зазначені кошти передбачені на розробку 

проектно-кошторисної документації. Запропонувала оцінити ідеї проектів за 

завданням 2.3.1. Підвищення доступності культурних послуг відповідно до 

попередньо затверджених критеріїв оцінювання. 

Вирішили: 

1. Управлінню культури і туризму облдержадміністрації: 

- опрацювати питання щодо доцільності включення ідеї проектів з 

поліпшення матеріально-технічного стану будівель будинків (палаців) 
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культури та визначити критерії відбору пріоритетних закладів та надати 

департаменту економіки облдержадміністрації; 

-  доопрацювати картки технічного завдання до ідей проектів 

«Бібліотека. Середовище. Ситуація», «БібліоБус»: книгоноша», «Бібліотекар 

ІТ-формата», уточнити територію впливу, конкретизувати заходи, переглянути 

кошторисну вартість та уточнити контингент населення, на яке спрямовується 

кожен проект; 

- опрацювати питання щодо подання комплексної картки технічного 

завдання до ідеї проекту з розвитку туристичної інфраструктури, популяризації 

та проведення мистецьки, просвітницьких, соціальних заходів на базі 

Донецького обласного художнього музею (с. Прелесне; 

- опрацювати питання щодо подання ідеї проекту спрямованого на 

підтримку митців, художників, літераторів області; 

- доопрацювати картку ідеї проекту «Кіно під відкритим небом» у 

частині конкретизації заходів проекту та очікуваних результатів. 

до 5 листопада 2019 року 

2. Звернутись до ініціаторів проекту «Музей як простір неформальної 

освіти місцевої громади» з пропозицією доопрацювати ідею проекту, 

відповідно до зауважень. 

до 5 листопада 2019 року 

3. Секретарю робочої групи узагальнити результати оцінювання ідеї 

проектів за завданням 2.3.1. Підвищення доступності культурних послуг та 

презентувати на наступному засіданні. 

до 20 листопада 2019 року 

 

3.6. Слухали про ідеї проектів до завдання 2.3.2. Стимулювання 

ефективного та комплексного використання туристичного та курортно-

рекреаційного потенціалу регіону (операційної ціль 2.3. Гармонійний фізичний 

та духовний розвиток людини).  

Виступили: Гришина Н.В. зазначила, що до завдання 

2.3.2. Стимулювання ефективного та комплексного використання туристичного 

та курортно-рекреаційного потенціалу регіону надійшло 14 ідей проектів, у 

тому числі: 

2 проекти з реконструкції дитячих оздоровчих закладів; 

2 проекти від Приазовського державного технічного університету щодо 

дослідження туристичного потенціалу Приазов’я та туристсько-

екскурсійних маршрутів промислового Донбасу; 

3 проекти від Лиманської громади, спрямовані на створення сучасного 

культурного простору на базі Народного краєзнавчого музей м. Лиман, 

культурно-розважального комплексу «Аквапарк» та туристичного 

путівника; 
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ідеї проектів «Створення меморіального комплексу «Алея пошани» у 

міському парку м. Новогродівка», «Йдемо в гості до природи 

Нікольщини» (Нікольський район), облаштування сільського 

туристичного маршруту «Зелені шляхи» (Олександрівська громада); 

2 проекти від Маріупольського державного університету спрямовані на 

розроблення екскурсійних маршрутів Приазов’я та впровадження «Еко-

туристичного проекту «У Лукомор’я шлях зелений»; 

2 проекти РЛП «Клебан-Бик», спрямованих на створення на території 

парку наметового містечка та мотузкового парку 

В обговоренні взяли участь: 

Лимаренко В. зазначила, що проект «Створення екскурсійних маршрутів 

промислового Донбасу» носить більше навчальних характер та має на меті 

популяризацію робітничих професій і у меншій мірі розвиток туризму. Також, 

зазначила, що Олександрівська та Лиманська громади – пріоритетні для 

розвитку зеленого туризму, але проекти цих громад не комплексні. 

Запропонувала розробити ідею проекту щодо розвитку туризму на території 

області за напрямами: зелений, індустріальний, рекреаційний та подієвий 

(фестивальний). 

Бондаренко М.О. зазначила, що проект «Йдемо в гості до природи 

Нікольщини» передбачає створення еко-алеї біля заповідника «Кам’яні 

могили», проте землі, на яких розміщується заповідник, відносяться до 

території Запорізької області. 

Гришина Н.В. Запропонувала оцінити ідеї проектів за завданням 

2.3.2. Стимулювання ефективного та комплексного використання туристичного 

та курортно-рекреаційного потенціалу регіону відповідно до схвалених 

критеріїв. 

Вирішили: 

1. Рекомендувати робочій групі з розробки Стратегії за напрямом 

«Економічний розвиток та зайнятість населення» розглянути на наступному 

засіданні проект «Створення екскурсійних маршрутів промислового Донбасу»; 

до 20 листопада 2019 року 

2. Управлінню культури і туризму облдержадміністрації спільно з 

департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації (з метою 

залучення регіональних ландшафтних парків), управлінням сім’ї, молоді та 

масових заходів національно-патріотичного виховання облдержадміністрації 

підготувати картку технічного завдання ідеї проекту з розвитку туризму на 

території області з урахуванням пропозицій, наданих членами робочої групи; 

до 5 листопада 2019 року 

3. Секретарю робочої групи узагальнити результати оцінювання ідеї 

проектів за завданням 2.3.2. Стимулювання ефективного та комплексного 

використання туристичного та курортно-рекреаційного потенціалу регіону та 
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презентувати на наступному засіданні. 

до 20 листопада 2019 року 

 

3.7. Слухали про ідеї проектів до завдання 2.3.3. Підтримка спорту вищих 

досягнень, дитячо-юнацького і резервного спорту (операційної 

ціль 2.3. Гармонійний фізичний та духовний розвиток людини).  

Виступили: Гришина Н.В. зазначила, що до завдання 

2.3.2. Стимулювання ефективного та комплексного використання туристичного 

та курортно-рекреаційного потенціалу регіону надійшло 15 ідей проектів, у 

тому числі: 

2 проекти від управління фізичної культури та спорту 

облдержадміністрації, спрямовані розвиток спорту вищих досягнень в 

області, а саме «Забезпечення повноцінної діяльності Донецького вищого 

училища олімпійського резерву ім. С. Бубки» та «Будівництво 

спеціалізованого спортивного парку з розміщенням об’єктів олімпійської 

спортивної бази в місті Святогірську по вул. Курортній»; 

1 проект від управління фізичної культури та спорту 

облдержадміністрації, спрямований на розбудову спортивної 

інфраструктури у містах, районах, громадах області; 

12 ідей проектів від міст, районів області на розбудову та оновлення 

палаців спорту, дитячо-юнацьких шкіл, спортивних комплексів; 

В обговоренні взяли участь: 

Точилова Н.М. зазначила, що до Плану заходів необхідно включити ідеї 

проектів міст, районів і громад щодо розбудови спортивної інфраструктури, які 

матимуть вплив на розвиток спорту.  

Гришина Н.В. Запропонувала оцінити ідеї проектів за завданням 

2.3.3. Підтримка спорту вищих досягнень, дитячо-юнацького і резервного 

спорту, відповідно до схвалених критеріїв. 

Вирішили: 

1. Управлінню фізичної культури та спорту облдержадміністрації 

подати картку технічного завдання до ідеї проекту щодо розбудови крупної 

спортивної інфраструктури (басейни, палаци спорту, дитячо-юнацькі спортивні 

школи тощо) на території області. 

до 5 листопада 2019 року 

3. Секретарю робочої групи узагальнити результати оцінювання ідеї 

проектів за завданням 2.3.3. Підтримка спорту вищих досягнень, дитячо-

юнацького і резервного спорту та презентувати на наступному засіданні. 

до 20 листопада 2019 року 
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3.8. Слухали про ідеї проектів до завдання 2.3.4. Залучення громадян до 

фізичної активності (операційної ціль 2.3. Гармонійний фізичний та духовний 

розвиток людини).  

Виступили: Гришина Н.В. зазначила, що до завдання 2.3.4. Залучення 

громадян до фізичної активності надійшло 30 ідей проектів, у тому числі: 

13 проектів з розвитку загальнодоступної спортивної інфраструктури у 

містах, районах, громадах (спортивні майданчики, поля зі штучним 

покриттям тощо), у тому числі на базі освітніх закладів; 

1 проект від міста Покровськ, з розроблення Концепції розвитку 

велосипедного руху на території міста; 

16 проектів спрямованих на створення зон відпочинку і дозвілля у парках, 

скверах та площах населених пунктів області. 

В обговоренні взяли участь: 

Точилова Н.М. зазначила, що створення спортивних об’єктів при 

дошкільних та навчально-виховних закладах, загальноосвітніх школах 

необхідно включати до комплексних проектів з розбудови навчальних закладів. 

Проте, доречно підтримати проекти з розбудови спортивних майданчиків на 

територіях малих монофункціональних міст.  

Гришина Н.В. вийшла з пропозицією підготувати єдину картку 

технічного завдання до ідеї проекту, спрямованої на створення зон відпочинку 

і дозвілля у парках, скверах та площах населених пунктів області, з 

урахуванням вимог загальної доступності, необхідності озелення просторів, 

наближення спортивних, розважальних та дозвіллєвих послуг. Також, 

запропонувала оцінити ідеї проектів за завданням 2.3.4. Залучення громадян до 

фізичної активності, відповідно до схвалених критеріїв. 

Вирішили: 

1. Управлінню фізичної культури та спорту облдержадміністрації 

подати картку технічного завдання до ідеї проекту щодо розбудови спортивних 

майданчиків на територіях малих монофункціональних міст. 
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2. Управлінню культури і туризму облдержадміністрації спільно з 

департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації (в частині 

озеленення об’єктів), управлінням сім’ї, молоді та масових заходів 

національно-патріотичного виховання облдержадміністрації (за напрямом 

створення дозвіллєвої молодіжної інфраструктури), управлінням фізичної 

культури та спорту облдержадміністрації (розвиток загальнодоступної 

спортивної інфраструктури) подати картку технічного завдання до ідеї проекту 

щодо створення у населених пунктах області зон відпочинку та дозвілля, з 

урахуванням інтересів різних груп населення, шляхом реконструкції, 

озеленення та обладнання парків, скверів, бульварів тощо. 
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