
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З

від ____________ 20__р. Київ № __________

Про утворення робочої групи із 
впровадження Національної платформи 
відповідності конвенціям, спрямованим 
на боротьбу із допінгом

З метою налагодження взаємодії з виконання положень Антидопінгової 
конвенції, ратифікованої Законом України від 15 березня 1995 року № 2295,  
положень Додаткового протоколу до Антидопінгової конвенції, ратифікованої 
Законом України від 01 липня 2004 року № 1963, та положень Міжнародної 
конвенції про боротьбу з допінгом у спорті, ратифікованої Законом України від 
03 серпня 2006 року № 68, керуючись статтею 52 Закону України «Про фізичну 
культуру та спорт», підпунктом 27 пункту 4, підпунктами 1-3 пункту 6, пунктом 
8 та підпунктом 2 пункту 10 Положення про Міністерство молоді та спорту 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 
2014 р. № 220,

НАКАЗУЮ:

1. Утворити робочу групу із впровадження Національної платформи 
відповідності конвенціям, спрямованим на боротьбу із допінгом, у складі згідно 
із додатком.

2. Затвердити положення про робочу групу із впровадження Національної 
платформи відповідності конвенціям, спрямованим на боротьбу із допінгом, що 
додається. 

3. Покласти на сектор з питань запобігання використанню допінгу у спорті 
функції з організації забезпечення діяльності робочої групи із впровадження 
Національної платформи відповідності конвенціям, спрямованим на боротьбу із 
допінгом.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
молоді та спорту з питань європейської інтеграції Чеснокова А. В.

Виконуючий обов’язки Міністра         Сергій СИМОНОВ



Додаток 
до наказу Мінмолодьспорту 
«Про утворення робочої групи із 
впровадження Національної платформи 
відповідності конвенціям, спрямованим 
на боротьбу із допінгом»

СКЛАД
робочої групи із впровадження Національної платформи відповідності 

конвенціям, спрямованим на боротьбу із допінгом

ЧЕСНОКОВ 
Андрій Володимирович

– заступник Міністра молоді та спорту з   
питань європейської інтеграції, голова 
робочої групи

ТКАЧУК 
Олександр Олександрович

– завідувач сектору з питань запобігання 
використанню допінгу у спорті 
Мінмолодьспорту, заступник голови робочої 
групи

МАРІУЦ 
Олександр Петрович

– головний спеціаліст сектору з питань 
запобігання використанню допінгу у спорті 
Міністерства молоді та спорту України, 
секретар робочої групи 

Члени робочої групи:

БОНДАРЕНКО 
Олена Олегівна

– головний державний інспектор відділу 
контролю заходів нетарифного регулювання 
управління заходів торгівельної політики та 
нетарифного регулювання Держмитслужби 
(за згодою)

ГАЙРІЯН 
Нельсон Юрійович

– директор департаменту олімпійського спорту 
Мінмолодьспорту

ДЖУМАК 
Андрій Вікторович

– начальник відділу департаменту боротьби з 
наркозлочинністю Національної поліції 
України (за згодою)

КУРЛІЩУК 
Іван Михайлович

– директор Національного антидопінгового 
центру



2

МЕЛЬНИЧУК 
Василь Миколайович

– заступник начальника управління - начальник 
відділу департаменту боротьби з 
наркозлочинністю Національної поліції 
України (за згодою)

ПАНЧЕНКО 
Людмила Володимирівна

– директор департаменту фізичної культури та 
неолімпійських видів спорту 
Мінмолодьспорту

РАДЧУК 
Наталія Миколаївна

– начальник відділу з міжнародного 
співробітництва та європейської інтеграції 
Мінмолодьспорту 

САЛЬНИКОВ 
Олександр Іванович

– головний спеціаліст відділу стратегічного 
планування та взаємодії у сфері 
нормативноправового забезпечення 
Управління забезпечення формування 
державної політики у сфері протидії 
наркозлочинності МВС (за згодою)

СТЕЦЕНКО 
Вадим Григорович

– голова Комітету з фізичного виховання та 
спорту МОН (за згодою)

ЦИГАНЧУК 
В’ячеслав Леонідович

– співробітник СБУ (за згодою)

ЧАРУХОВ 
Асан Сеітваапович

– керівник експертної групи з питань 
спеціалізованої та високоспеціалізованої 
медичної допомоги директорату медичного 
забезпечення МОЗ (за згодою)

__________________________________



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінмолодьспорту
_____________№ ______

ПОЛОЖЕННЯ
про утворення робочої групи із впровадження Національної платформи 

відповідності конвенціям, спрямованим на боротьбу із допінгом

1. Робоча група із впровадження Національної платформи відповідності 
конвенціям, спрямованим на боротьбу із допінгом (далі – робоча група), 
є консультативно-дорадчим органом Міністерства молоді та спорту України. 

2. У своїй діяльності робоча група керується Конституцією України, 
Законом України «Про антидопінговий контроль у спорті», Міжнародною 
конвенцією про боротьбу з допінгом у спорті, Антидопінговою конвенцією Ради 
Європи, Законом України «Про фізичну культуру і спорт», нормативно-
правовими актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України, Мінмолодьспорту, Міжнародного олімпійського комітету, 
Європейських олімпійських комітетів та Асоціації національних олімпійських 
комітетів, статутом НОК України та цим Положенням. 

3. Основним завданням робочої групи є моніторинг стану виконання 
імплементації положень Антидопінгової конвенції, ратифікованої Законом 
України від 15 березня 1995 року № 2295, положень Додаткового протоколу до 
Антидопінгової конвенції, ратифікованої Законом України від 01 липня 
2004 року № 1963, та положень Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом 
у спорті, ратифікованої Законом України від 03 серпня 2006 року № 68 в Україні, 
формування пропозицій щодо розробки загальних підходів до імплементації 
положень конвенцій.

4. Робоча група діє у складі голови, заступника голови, секретаря та членів 
робочої групи. Персональний склад робочої групи затверджується 
Мінмолодьспортом за поданням заінтересованих центральних органів 
виконавчої влади та інших організацій.

Керівництво робочої групи здійснює її голова, який забезпечує виконання 
завдань і функції робочої групи, визначених цим Положенням.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях робочої групи забезпечує 
її секретар. 
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Секретар робочої групи:
забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях робочої 

групи; 
здійснює організаційне забезпечення проведення засідань робочої групи;
здійснює контроль за належним і своєчасним представленням матеріалів 

для розгляду на засіданнях робочої групи; 
веде та оформлює протокол засідань. 

5. Робоча група має право:
отримувати в установленому порядку інформацію, необхідну для 

виконання покладених на неї завдань; 
у разі потреби для виконання покладених на неї завдань залучати до участі 

в них відповідних фахівців.

6. Організаційною формою робочої групи є засідання, що проводяться за 
потребою. 

7. Секретар робочої групи не пізніше ніж за три години до початку 
засідання опрацьовує відповідні матеріали та забезпечує ними членів робочої 
групи. 

Хід засідання, пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі 
засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем. 

Член робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації) робочої 
групи, має право викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається 
до протоколу засідання. 

8. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення 
діяльності робочої групи здійснюється сектором з питань запобігання 
використанню допінгу у спорті Мінмолодьспорту.

Завідувач сектору з питань 
запобігання використанню 
допінгу у спорті  Олександр ТКАЧУК
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