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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ В ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Державне управління розвитком фізичної культури

і спорту здійснюється шляхом застосування взаємопов-
'язаних управлінських технологій, які базуються на фун-
даментальних принципах, що утворюють методологічний
базис цього процесу. Семантичний зміст терміну "управ-
ління" вміщує одну із визначальних його ознак — на-
явність мети, узгодженість процесів спрямованих на її
досягнення. Узгодженість процесів досягається завдя-
ки структурно-змістовому ранжуванню завдань та цілей,
впорядкуванню засобів та методів управлінської діяль-
ності за часово-просторовими характеристиками, виз-
наченню необхідної ресурсної спроможності тощо. Про-
відною складовою управлінського процесу розвитком
фізичної культури та спорту на регіональному рівні ви-
ступає планування, яке є органічною частиною стратег-
ічного підходу до визначення перспектив розвитку га-
лузі, як соціально-економічної системи регіону. Акту-
альність проблеми стратегічного планування розвитку
галузі обумовлена надзвичайною важливістю цього про-
цесу для забезпечення ефективного державного управ-
ління розвитком фізичної культури та спорту на регіо-
нальному рівні. Необхідність стратегічного планування
розвитку фізичної культури та спорту на регіонально-
му рівні обумовлена потребою комплексної та систем-
ної координації діяльності системи державного управл-
іння в цьому напрямі, і яку можливо ефективно задо-
вольнити шляхом делегування частини повноважень
нижчим управлінським ланкам. Стратегічне планування
на регіональному рівні  виступає однією із най-
ефективніших форм реалізації регулюючої та координу-
ючої функцій державного управління розвитком галузі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ

ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗГЛЯД
ТА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Як зазначає І. Гасюк [1], стратегія розвитку фізич-
ної культури і спорту це науково обгрунтована система
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стратегічних цілей, сукупність завдань, заходів, методів
та засобів їх реалізації, які спрямовані на досягнення
достатнього якісно-кількісного рівня розвитку та фун-
кціонування сфери фізичної культури і спорту в серед-
ньо- та довгостроковій перспективі. Реалізація стратегії,
яка являє собою сублімат та результат процесу страте-
гічного планування, здійснюється через механізм про-
грамно-цільового підходу.

Програмно-цільовий підхід визначають як механізм
державного управління розвитком фізичної культури та
спорту, який забезпечує через застосування відповідних
управлінських технологій (планування, прогнозування,
програмування, моніторинг, оцінювання), методів та за-
собів досягнення цілей та вирішення програмних завдань
на основі дотримання принципів та вимог до предмет-
ної сфери його застосування [1; 2; 3]. Програмно-цільо-
вий метод визначають як інструментальну складову про-
грамно-цільового підходу, яка забезпечує взаємодію між
суб'єктом та об'єктом управління, здійснює регламен-
тацію способів використання управлінських засобів в ча-
стині реалізації управлінських технологій — плануван-
ня, програмування, прогнозування, моніторингу, оцін-
ки ефективності реалізації програм [2; 3].

Аналіз наукових праць [2, 3] засвідчив, що методич-
ну основу програмно-цільового підходу, як механізму
державного управління розвитком фізичної культури та
спорту утворюють предметна сфера його використання,
вихідні передумови та інструментальна спроможність та
потужність підходу щодо розв'язання проблем, вимоги
до його практичного впровадження, принципи його зас-
тосування, методи та засоби, адекватні для вирішення
завдань і досягнення мети, етапно-процесуальна підпо-
рядкованість і наповнення, часово-хронологічна узгод-
женість, впорядкованість науково-категорійного апара-
ту та ієрархічна узгодженість нормативно-правових до-
кументів [2; 3].

Процесу стратегічного планування та реалізації роз-
роблених стратегій притаманна низка актуальних про-
блем, які значно впливають на ефективність практично-
го впровадження заходів для досягнення визначених у
них цілей. Успішне вирішення усього спектру проблем
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можливе лише через здійснення системного аналізу ево-
люції змісту правових основ та результатів реалізації
загальнодержавних та регіональних програм розвитку
фізичної культури та спорту, удосконаленню методоло-
гічної бази стратегічного планування та програмно-
цільового підходу в розвитку галузі.

ВИОКРЕМЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Як свідчить проведений аналіз наукових напрацю-
вань, в Україні майже відсутні праці присвячені висвіт-
ленню змістуетапів, методологічних особливостей стра-
тегічного планування розвитку сфери фізичної культу-
ри та спорту на регіональному рівні, місця й сутності
програмно-цільового підходу в реалізації стратегій роз-
витку галузі в регіонах.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Дослідитиметодологічні засади стратегічного плану-

вання розвитку фізичної культури та спорту в регіонах,
обгрунтувати та визначити зміст програмно-цільового
підходу в державному управлінні розвитком фізичної
культури і спорту на регіональному рівні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ ОДЕРЖАНИХ

РЕЗУЛЬТАТІВ
З певною мірою умовності можна виділити два пе-

ріоди розвитку регіонального стратегічного плануван-
ня розвитку фізичної культури та спорту. Перший пері-
од, це зародження та становлення регіонального стра-
тегічного планування розвитку фізичної культури та
спорту в нових соціально-економічних умовах — 1992—
2000 роки. Саме прийняття Закону України "Про фізич-
ну культуру і спорт" [9] 24 грудня 1993 року заклало нор-
мативно-правові засади стратегічного планування роз-
витку галузі, адже центральному органу виконавчої вла-
ди у сфері фізичної культури і спорту надано повнова-
ження здійснювати аналітичну діяльність, визначати тен-
денції розвитку, узагальнювати вітчизняний та інозем-
ний досвід, розробляти проекти програм розвитку
фізичної культури і спорту в країні. Початок другого
етапу ознаменований прийняттям Законів України "Про
державне прогнозування та розроблення програм еко-
номічного і соціального розвитку України" [7] (2000 рік)
та "Про державні цільові програми" [8] (2004 рік), а з
2001 року та по теперішній час відбувається удоскона-
лення процесу стратегічного планування розвитку
фізичної культури та спорту на регіональному рівні.

У сфері державного управління фізичною культурою
та спортом розроблено різноманітні форми планування
і найбільшого розповсюдження отримали директивне,
стратегічне та індикативне планування.

Стратегічне планування розвитку фізичної культу-
ри та спорту в регіоні можна визначити як цілеспрямо-
ваний та спеціально організований процес розробки
пріоритетних, економічно та соціально обгрунтованих
цілей, завдань, показників розвитку галузі та окремих
її підсистем в регіоні на основі врахування факторів зов-
нішнього та внутрішнього характеру, і які мають бути
досягнуті у середньо або довгостроковій перспективі.
Охарактеризуємо основні етапи, учасників стратегічно-
го планування розвитку галузі в регіоні та визначимо
основні фактори і принципи цього процесу.

Стратегічне планування розвитку фізичної культу-
ри та спорту в регіонах країни має базуватись на єдиних
нормативно-правових засадах та чітко окреслювати коло
учасників на кожному із управлінських рівнів: загально-
державному, регіональному, місцевому. На загальнодер-
жавному рівні має здійснюватися розробка нормативно-
правового базису процесу стратегічного планування
розвитку фізичної культури та спорту в регіонах, і який
на даний час утворюють: Конституція України, Закони
України про державне прогнозування та розроблення
програм економічного і соціального розвитку, стимулю-
вання розвитку регіонів, про місцеве самоврядування,
про місцеві державні адміністрації тощо. На разі в Ук-
раїні діють нормативні документи, які визначають за-
гальні тенденції та методологічні засади стратегічного
планування регіонального розвитку [5; 6] проте, як зас-
відчив аналіз нормативно-правової бази, на теперішній
час відсутня Державна стратегія розвитку фізичної

культури та спорту в регіонах, яка мала б регулювати
процес стратегічного планування, визначати загальні
засади, принципи формування стратегій, узгоджувати їх
в загальнодержавному контексті.

На регіональному та місцевому рівнях стратегічне
планування та розроблення стратегій розвитку галузі
доповнюється також нормативно-правовими актами ре-
гіонального та місцевого значення: розпорядженнями
голів районних та обласних державних адміністрацій,
голів районних та обласних рад, генеральними планами
розвитку галузі відповідних територіально-адміністра-
тивних одиниць, схемами-прогнозами розвитку окремих
підсистем галузі на певний період. На нашу думку, ре-
зультатом процесу стратегічного планування розвитку
фізичної культури та спорту в регіонах має стати за-
тверджена відповідною радою концепція та стратегія
розвитку галузі, цільові програми розвитку окремих
видів спорту та видів забезпечення. Як свідчить практи-
ка державного управління, найбільш доцільними часо-
вими межами дії стратегічних документів планування
розвитку галузі є 10—15 років [4].

Суб'єктами процесу стратегічного планування мають
у першу чергу виступати сформовані робочі групи із спец-
іалістів в сфері фізичної культури та спорту відповідних
департаментів, управлінь, відділів фізичної культури та
спорту обласних, районних державних адміністрацій,
відділів фізичної культури та спорту виконавчих комітетів
міських рад тощо. Зважаючи на складну організаційну
структуру соціально-економічної системи фізичної куль-
тури та спорту, її розгалуженість за підсистемами, які ха-
рактеризуються специфічними і лише їм притаманними
соціальними функціями, історично сформовані традиції
участі в управлінні галуззю громадських організацій та об-
'єднань слід визначити, що участь широких кіл громадсь-
кості в розроблені стратегічного плану є обов'язковою.
Тому для відповідальних по формуванню робочих груп і
організації процесу стратегічного планування важливо
залучити представників регіональних відділень олімпійсь-
ких комітетів, спортивних комітетів, комітетів спорту
інвалідів, представників федерацій за видами спорту,
спортивних товариств, органів самоорганізації населення,
спортивних клубів, підприємців, науковців тощо. Також
слід відзначити, що організація процесу стратегічного пла-
нування та формування робочих груп є складним питан-
ням, яке вимагає нормативного врегулювання в частині
узгодження та координації діяльності представників
відділів "Спорту для всіх", "Інваспорту", обласних Комі-
тетів фізичного виховання учнівської молоді МОН Украї-
ни, і провідним координатором цих процесів мають висту-
пати регіональні органи виконавчої державної влади в
сфері фізичної культури та спорту.

На нашу думку, контур процесу стратегічного пла-
нування розвитку фізичної культури та спорту в регіоні
має складатись з п'яти взаємопов'язаних етапів: підго-
товчого, цілепокладання, засобоформуюючого етапу,
етапів погодження та реалізації (рис. 1).

Підготовчий етап складається з двох частин: іні-
ціювання та формування робочої групи розробки
стратегічного плану розвитку галузі та проведення стра-
тегічного аналізу. Ініціювання розробки стратегії роз-
витку галузі в регіоні здійснюється відповідними регіо-
нальними або місцевими органами державної виконав-
чої влади або радами в особі голів державних адмініст-
рацій або рад. Також ініціатором цього процесу може
виступати будь-який суб'єкт фізичної культури та
спорту визначений як такий у Законі України "Про
фізичну культуру і спорт" [9]. На нашу думку, робоча
група-розробник має складатись з представників влад-
них структур, громадських органів управління, нау-
ковців-експертів. Це власне поєднання адміністративно-
го та експертного підходів до формування робочих груп,
що дозволить забезпечити належну інформаційно-ста-
тистичну базу, необхідний рівень відповідальності за
реалізацію стратегії з одного боку, а з іншого, забезпе-
чить високий рівень аналітичної роботи, прогнозування
результатів тощо. Другою складовою цього етапу є збір,
обробка, аналіз та узагальнення результатів стратегіч-
ного аналізу стану галузі за певний часовий період. Важ-
ливість цієї складової даного етапу полягає в тому, що
точність, об'єктивність, всебічність проведеної оцінки
стану функціонування галузі та динаміки її основних по-
казників забезпечує формування адекватних та реаль-
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них цілей стратегії, вибору напрямів розвитку галузі
тощо. Оцінювання соціально-економічного стану галузі
фізичної культури та спорту в регіоні може здійснюва-
тися шляхом проведення SWOT та TOWS аналізів, інших
методів математичної статистики. На нашу думку, стра-
тегічний аналіз необхідно проводити в історичній рет-
роспективі у порівнянні з іншими областями України,
регіонами країн Європи, світовими тенденціями за та-
кими трьома групами показників:

— показниками ефективності роботи органів управ-
ління фізичною культурою і спортом в регіоні, в тому
числі і органів державної виконавчої влади відповідної
територіально-адміністративної одиниці;

— показниками стану усіх видів забезпечення галузі
фізичної культури та спорту в цілому, так і в розрізі окре-
мих підсистем, показниками результативності та ефектив-
ності власної діяльності сфери фізичної культури та спорту;

— показниками територіальної стратифікації, аналіз
яких забезпечить більш глибоке та повне врахування
специфіки та можливостей конкретної території в роз-
витку фізичної культури та спорту на її теренах, і до
яких необхідно віднести: природній потенціал, науково-
технічний потенціал, демографічний потенціал, фінан-
совий потенціал, інформаційний потенціал, економічний
розвиток, стан розвитку інфраструктури, соціальний,
культурний, політичний розвиток.

Етап цілепокладання передбачає здійснення класифі-
кації та структурування цілей стратегії, формування пріо-
ритетів. Визначення стратегічних пріоритетів розвитку
фізичної культури та спорту в регіоні здійснюється шляхом
вибору найбільш значущих із переліку напрямів отриманих
на попередньому етапі. Це здійснюється шляхом широкого
громадського обговорення, уточнення з потребами і запи-
тами територіальної громади, шляхом визначення ступеню
розбіжності між бажаним і можливим прогнозованим ста-
ном галузі. Це дозволить визначити реальні цілі, які мож-
ливо досягнути за певних соціально-економічних можливо-
стей регіону, надасть їм конкретності, вимірності, часової
визначеності, досяжності. До кожного з визначених пріо-
ритетних напрямів розвитку фізичної культури та спорту в
регіоні необхідно розробити дерево цілей, і які в подальшо-
му мають конкретизуватись в операційному плані дій.

Наступним етапом є засобоформуючий. На цьому етапі
розробляються можливі варіанти реалізації визначених стра-
тегічних напрямів та цілей розвитку фізичної культури та
спорту, обгрунтовуються варіанти розвитку можливих аль-
тернатив. Розробляється низка операційних планів з визна-
ченням необхідної ресурсної бази, кадрових, фінансових, ма-
теріально-технічних ресурсів, узгоджуються терміни вико-
нання заходів, їх виконавці та відповідальні тощо. Другою
частиною роботи, є відображення в операційних планах еко-
номічної, соціальної, організаційної, функціональної ефек-
тивності їх реалізації. Встановлюються індикатори та відпра-
цьовується система моніторингу та оцінки їх виконання.

Погодження та схвалення варіанту стратегії розвитку
фізичної культури та спорту в регіоні є змістом етапу по-
годження. На цьому етапі відбувається остаточний вибір
варіанту реалізації стратегії, забезпечується широке обго-
ворення громадськістю її змісту та очікуваних наслідків, і
за необхідності вносяться певні корективи у зміст операц-
ійних планів. Останнім кроком погодження є схвалення пев-
ного варіанту стратегії робочою групою-розробником, і
передача його для погодження в комітетах відповідних рад.

На етапі реалізації, остаточний варіант стратегічно-
го плану за поданням відповідного комітету легітимі-
зується шляхом його затвердження рішенням обласною,
районною, місцевою радою, і в якому зазначається по-
рядок і терміни виконання завдань стратегії розвитку
фізичної культури та спорту. Рішення ради доводять до
відома громади через засоби масової інформації. Реа-
лізація стратегії здійснюється шляхом застосування
організаційного, правового, економічного, фінансового,
інформаційного, комунікаційного тощо механізмів дер-
жавного управління розвитком фізичної культури та
спорту в регіоні. Основними інструментами реалізації
стратегії розвитку фізичної культури та спорту в регіо-
нах мають бути програмно-цільовий та проектний підхо-
ди, державно-приватне партнерство, корпоратизація
комунального господарства шляхом створення кому-
нальних, приватних інших структур і об'єднань. Процес
моніторингу та оцінки стану виконання стратегії розвит-
ку фізичної культури та спорту детально розглянутий у

працях І. Гасюка [1], тому ми зупинимось на визначенні
змісту методологічних особливостей застосування про-
грамно-цільового підходу в розвитку фізичної культу-
ри та спорту в регіоні.

Програмно-цільовий підхід є складовою стратегічно-
го планування, а саме: в інструментальній його частині на
етапі реалізації стратегії розвитку фізичної культури та
спорту в регіоні. Доцільність застосування саме цього ме-
ханізму державного управління розвитком фізичної куль-
тури в регіонах обумовлена низкою причин, а саме:

— сфера фізичної культури та спорту знаходиться у
кризовому стані, який визначається низькою ефективн-
істю її функціонування, спостерігаються негативні тен-
денції погіршення усіх показників роботи галузі;

— проблеми, які обумовлюють кризовий стан галузі
мають системний характер, відстежується непропорційність
в розвитку окремих підсистем сфери фізичної культури та
спорту, що унеможливлює сталий її розвиток в цілому;

— визначені заходи розвитку сфери фізичної куль-
тури та спорту в державних цільових програмах, планах
тощо в короткостроковій перспективі носять не конк-
ретний характер, не визначають чітко об'єкт управлінсь-
кого впливу, часово та хронологічно не узгоджені тощо;

— необхідна конкретизація і адекватний вибір цілей
на основі багатокритеріального аналізу, зважування аль-
тернатив, раціонального розподілу наявних обмежених
ресурсів з метою їх оптимального використання і досяг-
нення максимально можливого результату;

— програмно-цільовий підхід є ефективним механі-
змом в усуненні явища диспропорції в розвитку окре-
мих підсистем галузі, який дозволяє, з одного боку, виз-
начити адекватні проблемі заходи та акумулювати не-
обхідні ресурси, а з другого, через механізм взаємоуз-
годження цільових-програм забезпечити комплексний та
системний вплив на динаміку розвитку галузі.

Програмно-цільовий підхід реалізується через струк-
турно-логічні взаємопов'язані технологічні процеси — пла-
нування, прогнозування, програмування, моніторинг, оці-
нювання ефективності реалізації програм і які грунтовно
досліджені в ряді наукових праць [1; 2; 3], і тому зупини-
мось лише на методологічних особливостях цих процесів
обумовлених саме регіональним рівнем управління.

На нашу думку, цільові регіональні програми розвит-
ку фізичної культури та спорту доцільно застосовувати в
середньостроковій перспективі, із чітко визначеною цільо-
вою та реалізаційною компонентами, які повинні обмежу-
ватись певною підсистемою галузі, і бути спрямованими
на вирішення певних проблем, пріоритетних напрямів виз-
начених у стратегії. Цільова компонента програми може
бути спрямована на розвиток окремого виду спорту із заз-
наченням заходів щодо удосконалення усіх видів забезпе-
чення, або бути спрямованою на удосконалення певного
виду забезпечення із переліком видів спорту, які отрима-
ють внаслідок їх поліпшення кращі умови для розвитку
тощо. Для підвищення ефективності реалізації регіональ-
них та місцевих програм розвитку фізичної культури та
спорту необхідно більш повно враховувати інтереси та
потреби усіх суб'єктів фізичної культури та спорту:

— цілі-інтереси суб'єкта управління — збільшення
кількості населення, яке займається фізичної культурою
і спортом шляхом створення сприятливих умов для за-
нять фізичними вправами, і що має призвести до покра-
щення усіх показників розвитку галузі;

— цілі-інтереси об'єктів управління — збільшення
кількості населення, які займаються окремими видами
спорту з метою популяризації їх у певному регіоні.

Зважаючи на неоднорідність складу об'єкту управл-
іння і поділу його на окремі суб'єкти фізичної культури
та спорту за ознаками права власності (державні, кому-
нальні, приватні, змішані), напрямами діяльності (за
підсистемами, видами спорту, видами послуг), спрямо-
ваністю на певний ринковий сегмент або віково-гендер-
ну аудиторію тощо необхідно зважати на специфічні
цілі-інтереси таких об'єктів управління, а саме:

— цілі-інтереси спортивно-фізкультурних організацій
державного, комунального секторів співзвучні цілям органів
державного управління галуззю, адже є операційним лан-
цюгом їх досягнення і полягають у залученні якомога
більшої кількості населення регіону до систематичних за-
нять фізичною культурою і спортом, і в першу чергу, підро-
стаючого покоління, створенні сприятливих умов для
фізкультурно-оздоровчих занять;
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Рис. 1. Контур процесу стратегічного планування розвитку фізичної культури та спорту на регіональному рівні
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— цілі-інтереси громадських організацій, товариств,
федерацій полягають в популяризації, збереженні та
розвитку окремих видів спорту, розвитку їх матеріаль-
но-технічної бази, збільшенні чисельності тих, хто зай-
мається ними;

— цілі-інтереси приватного сектору, як правило обу-
мовлені розміром отриманих прибутків від надання пев-
них фізкультурно-спортивних послуг, тому ресурси
спрямовуються в розвиток найбільш перспективних
видів спорту, рухових видів діяльності, які є найбільш
популярними серед саме платоспроможного населення,
і як правило, цілі-інтереси реалізовуються через ме-
ханізм розвитку необхідної інфраструктури надання
таких послуг з якомога швидкою окупністю витрат;

— цілі-інтереси широких верств населення поляга-
ють в отриманні якісних, доступних послуг фізкультур-
но-спортивного характеру, задоволення потреби у за-
няттях певними видами спорту, покращенні рівня та
якості життя тощо.

Слід відзначити, що реалізація і досягнення цілей-
інтересів вищеозначених об'єктів управління вимагає
застосування різних інструментів та засобів механізмів
державного управління розвитком фізичної культури та
спорту в регіоні.

На часі є нагальною необхідність розробки інтег-
ральних показників розвитку галузі в регіоні, які були б
розраховані на базі врахування як усієї чисельності на-
селення регіону, так і тієї частки, яка безпосередньо є
споживачами фізкультурно-спортивних послуг, що доз-
волить в свою чергу, більш точно визначати рівень за-
безпеченості певних підсистем галузі спортивними спо-
рудами, кадрами, фінансами тощо. Застосування ін-
тегрованих показників дозволить більш глибоко та об-
'єктивно обгрунтувати пріоритетні напрями розвитку
галузі в цілому, і до яких доцільно віднести: показник
нормативної завантаженості спортивних споруд регіо-
ну, показник фактичної завантаженості спортивних спо-
руд регіону та показники нормативної та фактичної за-
вантаженості тренерсько-викладацького складу. Для
переліку інтегральних показників наведених вище роз-
раховуються максимальні, середні та мінімальні значен-
ня, а саме: рівень завантаженості фізкультурно-спортив-
них споруд у % від їх загальної потужності; частка на-
селення, що займається усіма видами спорту від загаль-
ної кількості у %; рівень кадрового забезпечення в % від
нормативної потреби. Використання вищеозначених
інтегрованих показників дозволить чіткіше позиціюва-
ти за рівнями розвитку фізичної культури та спорту ок-
ремі райони територіально-адміністративних одиниць, а
також визначати рівень розвитку окремих підсистем га-
лузі, видів спорту, видів забезпечення тощо. Усе вище-
наведене дозволить підвищити якість цільових програм
розвитку галузі.

Підсумовуючи результати проведеного досліджен-
ня необхідно відзначити, що наразі в Україні немає нор-
мативно-правового документу, який би регулював про-
цеси розвитку фізичної культури та спорту в регіонах.
Таким чином, проведений аналіз дозволив констатува-
ти необхідність подальшого удосконалення правових
основ стратегічного планування розвитку фізичної куль-
тури і спорту на регіональному рівні.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ

Подальші наукові пошуки можуть бути спрямовані на
удосконалення правового механізму стратегічного пла-
нування розвитку фізичної культури і спорту в регіоні.
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