
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПРОТОКОЛ № 2
засідання робочої групи для підготовки змін до законодавчих актів 

у частині повноважень спортивних федерацій 
для врегулювання суперечностей діючого законодавства

09 липня 2019 року 
14.30- 17.00 год.
Міністерство молоді та спорту України, 
м. Київ, вул. Еспланадна, 42, 
кім. 313 (3 поверх)

Головував -  перший заступник Міністра молоді та спорту України 
І. Є. Гоцул

Присутні:
заступник голови робочої групи, завідувач сектору з питань реформування 

Міністерства молоді та спорту України Яблонська Л. Л.
10 членів робочої групи:

начальник відділу зимових олімпійських видів спорту департаменту олімпійського 
спорту Міністерства молоді та спорту України Амірханов Д. А., президент 
громадської організації "Федерація регбі України" Баженков Є. В., заступник 
начальника юридичного управління -  начальник відділу правової роботи 
Міністерства молоді та спорту України Максименко Ю. Й., заступник директора 
департаменту олімпійського спорту -  начальник відділу циклічних та швидкісно- 
силових літніх олімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України 
Мирський Л. М., юрисконсульт громадської спілки "Федерація баскетболу 
України" Пруднікова О. В., заступник директора департаменту економіки 
та фінансів -  начальник відділу фінансів національних збірних команд 
Міністерства молоді та спорту України Пунда О. В., виконавчий директор 
всеукраїнської громадської організації "Федерація дзюдо України" Роженко В. О., 
голова юридичного департаменту всеукраїнської громадської організації 
"Федерація боксу України" Скоропашкін І. А., віце-президент громадської спілки 
"Легка атлетика України" Тимченко Ф. І., виконавчий директор всеукраїнської 
громадської організації "Федерація України зі стрибків у воду" Уманець Н. Д.

Запрошені:
заступник директора департаменту фізичної культури та неолімпійських 

видів спорту -  начальник відділу пріоритетних неолімпійських видів спорту 
Міністерства молоді та спорту України Анастасьєва О. С., радник Міністра молоді 
та спорту України Булгак П. В., державний тренер штатної команди національної 
збірної команди України з хокею Буткевич О. В., начальник відділу взаємодії 
з громадськістю та засобами масової інформації Міністерства молоді та спорту 
України Вернигора Н. О., головний спеціаліст сектору з питань реформування 
Міністерства молоді та спорту України Скалацька Д. Ю.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обговорення проекту порівняльної таблиці до проекту Закону України 
"Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо 
окремих питань діяльності спортивних федерацій" (підготовленої за результатами 
попереднього засідання робочої групи) (далі -  Законопроект).

Заслухавши й обговоривши інформацію Гоцула І. Є., Баженкова Є. В., 
Максименка Ю. Й., Мирського Л. М., Пруднікової О. В., Пунди О. В., 
Тимченка Ф. І., Уманець Н. Д. та Яблонської Л. Л. щодо змін до статтей 1, 4, 5, 6, 
7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19 та 20 Законопроекту:

1. Погодилися із запропонованими змінами до статті 5 (Державне управління 
у сфері фізичної культури і спорту) та викладу її в такій редакції:

"Стаття 5. Державна політика у сфері фізичної культури і спорту
Державна політика у сфері фізичної культури і спорту формується 

відповідно до положень національного законодавства, міжнародних 
договорів, міжнародних зобов’язань у сфері фізичної культури і спорту, 
з урахуванням вітчизняного та іноземного досвіду організації спортивного 
РУХУ-

Державну політику у сфері фізичної культури і спорту реалізує 
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері фізичної культури та спорту, за сприяння інших органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів сфери 
фізичної культури і спорту.".

2. Погодилися зі змінами до статтей 4, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17 та 19.

3. У статті 1 (Основні терміни та їх визначення):
3.1. Термін "Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів України" вирішили замінити по тексту Закону України 
"Про фізичну культуру і спорт" на "Календарний план фізкультурно- 
оздоровчих та спортивних заходів".

3.2. Запропонували, що термін "Єдиний календарний план фізкультурно- 
оздоровчих та спортивних заходів" буде застосовуватися до документа, який 
формується Міністерством молоді та спорту України.

3.3. Сформулювали нове визначення терміну:
"Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів -  

документ, у якому на відповідний рік визначається перелік цих заходів;".
3.4. Погодилися з введенням нового терміну та його визначенням:
"міжнародний договір України у сфері фізичної культури і спорту -

укладений у письмовій формі з іноземною державою або іншим суб’єктом 
міжнародного права, який регулюється міжнародним правом, незалежно 
від того, міститься договір в одному чи декількох пов'язаних між собою 
документах, і незалежно від його конкретної назви (договір, угода, конвенція,
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пакт, протокол, хартія тощо) з питань фізичної культури і спорту, які 
відносяться до сфери регулювання цього Закону;".

3.5. Погодитися із новим визначенням термінів:
- "спорт -  всі форми фізичної активності, які через епізодичну або 

організовану участь спрямовані на реалізацію потреб або вдосконалення 
фізичного та психічного здоров’я формування соціальних зав’язків або 
досягнення результатів у змаганнях на всіх рівнях;", запозиченого 
із Європейської спортивної хартії (пункт а, ст. 2), та

- "спортивне змагання - захід, що проводиться організатором спортивних 
заходів відповідно до затвердженого ним положення (регламенту), з метою 
порівняння вмінь спортсменів, наслідком чого є визначення переможців 
відповідно до правил змагань з видів спорту;".

3.6. Абзац "суб'єкти сфери фізичної культури і спорту - фізичні або юридичні 
особи, які здійснюють свою діяльність з метою розвитку фізичної культури і 
спорту. Суб'єктами сфери фізичної культури і спорту є: фізичні особи, які 
займаються фізичною культурою і спортом, у тому числі спортсмени; фахівці 
сфери фізичної культури і спорту; заклади фізичної культури і спорту; відповідні 
органи влади;" викласти в такій редакції:

"суб'єкти сфери фізичної культури і спорту - фізичні та юридичні особи, та 
їх відокремлені підрозділи, які здійснюють свою діяльність у сфері фізичної 
культури і спорту;".

3.7. Вирішили повернутися до обговорення змін до визначень термінів 
"фізична культура" і "фізичне виховання" під час наступного засідання робочої 
групи.

4. У статті 6 (Повноваження центрального органу виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури 
та спорту, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері фізичної культури та спорту, та інших центральних органів виконавчої 
влади у сфері фізичної культури і спорту):

4.1. Запропонований у Законопроекті абзац: "фінансує підготовку 
національних збірних команд та їх участь у спортивних змаганнях, включених 
до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 
України;" виключити.

4.2. У абзаці "затверджує в установленому порядку Єдиний календарний 
план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України;" слово "затверджує" 
замінити на "формує", слово "України" виключити.

4.3. Абзац "організовує та проводить чемпіонати України з видів спорту, 
визнаних в Україні, інші всеукраїнські та міжнародні спортивні заходи, забезпечує 
участь національних збірних команд у міжнародних змаганнях, розробляє та подає 
на затвердження центральному органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту, Єдиний 
календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України;" 
викласти в такій редакції:
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"сприяє спортивним федераціям у організації та проведенні чемпіонатів 
України з видів спорту, визнаних в Україні, інших офіційних всеукраїнських 
та міжнародних спортивних заходів, забезпеченні участі національних збірних 
команд у міжнародних змаганнях;".

4.4. Абзац "приймає рішення про надання громадській організації 
фізкультурно-спортивної спрямованості статусу національної або відмову в його 
наданні;" викласти в такій редакції:

"приймає рішення про надання, відмову в наданні або позбавлення 
громадського об'єднання фізкультурно-спортивної спрямованості статусу 
національного;".

4.5. Вирішили повернутися до обговорення питання організації здійснення 
контролю за якістю фізкультурно-спортивних послуг під час наступного засідання 
робочої групи.

5. У статті 20 (Спортивні федерації):
5.1. Вирішили перший -  дев’ятий абзаци статті 20 викласти у такій редакції:
"Спортивні федерації -  громадські об’єднання фізкультурно-спортивної

спрямованості:
забезпечують інтереси членів відповідних спортивних федерацій у сфері 

спорту;
розвивають відповідний вид (види) спорту;
залучають різні групи населення до фізкультурно-оздоровчої та спортивної 

діяльності;
організовують та проводять, або беруть участь у організації та проведенні 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів з відповідного виду спорту;
беруть участь у здійсненні кадрового забезпечення розвитку відповідного 

виду (видів) спорту;
сприяють розвитку міжнародного співробітництва у сфері фізичної 

культури і спорту.
п

5.2. Погодилися із новими абзацами до статті, що стосуються спортивних 
федерацій зі статусом національної:

затверджують положення (регламенти) про проведення відповідних 
всеукраїнських спортивних змагань, у порядку визначеному центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері фізичної культури та спорту;

• • •

здійснюють підготовку спортсменів національних збірних команд 
України з відповідних видів спорту для участі в офіційних міжнародних 
спортивних змаганнях;

затверджують порядок переходу (трансферу) спортсменів з відповідного 
виду спорту з одного суб’єкту сфери фізичної культури і спорту до іншого 
суб’єкта сфери фізичної культури і спорту;".

5.3. Новий абзац до статті, що стосується затвердження календарного плану 
спортивних заходів викласти у такій редакції: "затверджують календарний план



5

спортивних заходів та передають його в установленому порядку 
центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, місцевих 
органів влади, для формування Єдиного календарного плану фізкультурно- 
оздоровчих та спортивних заходів та його оприлюднення;".

5.4. Абзац: "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері фізичної культури та спорту, може надати спортивній федерації 
статус національної спортивної федерації." викласти у такій редакції:

"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, може, 
в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України, надати, відмовити 
в наданні або позбавити спортивну федерацію статусу національної спортивної 
федерації.".

5.5. Абзац: "представляють вид спорту у відповідних міжнародних 
спортивних федераціях, перелік яких затверджується центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної 
культури та спорту, з урахуванням пропозицій Національного олімпійського 
комітету України, Національного комітету спорту інвалідів України, Спортивного 
комітету України, та на міжнародних спортивних змаганнях;" викласти у такій 
редакції:

"представляють вид спорту у відповідних міжнародних спортивних 
федераціях та на міжнародних спортивних змаганнях;".

5.6. Повернутися під час наступного засідання робочої групи до обговорення 
таких нових абзаців:

"Спортивні федерації співпрацюють з центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
фізичної культури та спорту і місцевими органами виконавчої влади 
та органами місцевого самоврядування, в тому числі на підставі договору про 
співпрацю, отримують у встановленому порядку фінансову підтримку 
за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів відповідно.

затверджують правила спортивних змагань та передають 
їх в установленому порядку центральному органу виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фізичної 
культури та спорту, місцевих органів влади, для оприлюднення;

формують та затверджують склад національних збірних команд 
України з видів спорту, в тому числі штатних спортивних команд резервного 
спорту;

здійснюють навчання та атестацію тренерів, інших фахівців сфери 
фізичної культури і спорту, у порядку визначеному центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 
у сфері фізичної культури та спорту; (врахувати наявний досвід практичної 
діяльності окремих спортивних федерацій щодо цього питання)".
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ВИРІШИЛИ РЕКОМЕНДУВАТИ:

1. Сектору з питань реформування Міністерства молоді та спорту України 
підготувати протокол за результатами цього засідання робочої групи, надіслати 
документ членам робочої групи та забезпечити оприлюднення на офіційному 
вебсайті Міністерства молоді та спорту України в розділі "Державний експеримент 
зі спортивними федераціями".

2. Членам робочої групи надавати пропозиції до Законопроекту та інших 
законодавчих актів щодо питань діяльності спортивних федерацій для 
узагальнення до сектору з питань реформування Міністерства молоді та спорту 
України (e-mail: reform sport@ukr.net).

Додаток: проект порівняльної таблиці до проекту Закону України "Про внесення 
змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо окремих питань 
діяльності спортивних федерацій" (із врахуванням обговорення на засіданні 
робочої групи від 09.07.2019) на 25 арк.

Голова робочої групи
Перший заступник
Міністра молоді та спорту України

Заступник голови робочої групи 
Завідувач сектору 
з питань реформування 
Міністерства молоді та спорту України

І. ГОЦУЛ

Відповідальна за підготовку протоколу: 
Головний спеціаліст сектору 
з питань реформування 
Міністерства молоді та спорту України Д. СКАЛАЦЬКА

mailto:sport@ukr.net


 

 

ПРОЄКТ 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ  

до проєкту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" 

щодо окремих питань діяльності спортивних федерацій (із врахуванням обговорення на засіданні робочої групи від 09.07.2019) 
 

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства Зміст відповідного положення (норми) проєкту акта  

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" 

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому 

значенні: 

вид спорту - різновид змагальної діяльності у спорті, що 

здійснюється з дотриманням визначених правил. Види спорту 

поділяються на групи: олімпійські види спорту - види спорту, 

включені до програми Олімпійських ігор; неолімпійські види спорту - 

види спорту, не включені до програми Олімпійських ігор; види спорту 

осіб з інвалідністю - види спорту, включені до програм 

Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, та види спорту, не включені 

до програм Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, у яких беруть 

участь особи з інвалідністю; 

… 

Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

заходів України - документ, у якому на відповідний рік визначаються 

організаційні та фінансові питання щодо забезпечення проведення 

відповідних заходів та який затверджується центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

сфері фізичної культури та спорту, у встановленому ним порядку; 

… 

Абзац відсутній 

 

 

 

 

 

 

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 

України - документ, у якому на відповідний рік визначається перелік 

цих заходів; 

 

 

 

… 

міжнародний договір України у сфері фізичної культури і 

спорту - укладений у письмовій формі з іноземною державою або 

іншим суб'єктом міжнародного права, який регулюється 

міжнародним правом, незалежно від того, міститься договір в 

одному чи декількох пов'язаних між собою документах, і 

незалежно від його конкретної назви (договір, угода, конвенція, 

пакт, протокол, хартія тощо) з питань фізичної культури і спорту, 
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… 

… 

спорт - діяльність суб'єктів сфери фізичної культури і спорту, 

спрямована на виявлення та уніфіковане порівняння досягнень людей 

у фізичній, інтелектуальній та іншій підготовленостях шляхом 

проведення спортивних змагань та відповідної підготовки до них. 

Спорт має такі напрями: дитячий спорт, дитячо-юнацький спорт, 

резервний спорт, спорт вищих досягнень, професійний спорт, спорт 

ветеранів, олімпійський спорт, неолімпійський спорт, службово-

прикладний та військово-прикладний спорт, спорт осіб з інвалідністю 

тощо; 

… 

спортивне змагання - захід, що проводиться організатором 

спортивних заходів з метою порівняння досягнень спортсменів та 

визначення переможців відповідно до правил спортивних змагань з 

видів спорту та затвердженого організатором спортивних заходів 

положення (регламенту) про ці змагання, що відповідає визначеним 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері фізичної культури та спорту, вимогам; 

… 

суб'єкти сфери фізичної культури і спорту - фізичні або юридичні 

особи, які здійснюють свою діяльність з метою розвитку фізичної 

культури і спорту. Суб'єктами сфери фізичної культури і спорту є: 

фізичні особи, які займаються фізичною культурою і спортом, у тому 

числі спортсмени; фахівці сфери фізичної культури і спорту; заклади 

фізичної культури і спорту; відповідні органи влади; 

… 

фізична культура - діяльність суб'єктів сфери фізичної культури і 

спорту, спрямована на забезпечення рухової активності людей з 

метою їх гармонійного, передусім фізичного, розвитку та ведення 

здорового способу життя. Фізична культура має такі напрями: фізичне 

виховання різних груп населення, масовий спорт, фізкультурно-

спортивна реабілітація; 

які відносяться до сфери регулювання цього Закону; (Закон України 

«Про міжнародні договори») 

… 

спорт – всі форми фізичної активності, які через епізодичну або 

організовану участь спрямовані на реалізацію потреб або 

вдосконалення фізичного та психічного здоров’я формування 

соціальних зав’язків або досягнення результатів у змаганнях на 

всіх рівнях; (пункт а, ст. 2 Європейської спортивної хартії)  

 

 

 

 

… 

спортивне змагання - захід, що проводиться організатором 

спортивних заходів відповідно до затвердженого ним положення 

(регламенту), з метою порівняння вмінь спортсменів, наслідком 

чого є визначення переможців відповідно до правил змагань з 

видів спорту; 

 

 

… 

суб'єкти сфери фізичної культури і спорту - фізичні та юридичні 

особи, та їх відокремлені підрозділи, які здійснюють свою діяльність 

у сфері фізичної культури і спорту; 

 

 

 

… 

фізична культура – навички набуті у процесі життєдіяльності в 

рамках реалізації забезпеченого державою (ст. 49 Конституції України) 

права на фізичне виховання і спорт; 

 

 

 

фізичне виховання – основоположне право кожної людини 
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фізичне виховання різних груп населення - напрям фізичної 

культури, пов'язаний з процесом виховання особи, набуттям нею 

відповідних знань та умінь з використання рухової активності для 

всебічного розвитку, оздоровлення та забезпечення готовності до 

професійної діяльності та активної участі в суспільному житті; 

 

… 

необхідне для повноцінного розвитку її особистості (фізичних, 

інтелектуальних та моральних здібностей), у системі освіти та 

інших сферах суспільного життя, для покращення свого фізичного 

стану та виходу на рівень спортивних досягнень, що відповідають 

її здібностям; (ст. 1 Міжнародної хартії фізичного виховання та спорту) 

… 

Стаття 4. Засади державної політики у сфері фізичної культури і 

спорту 

… 

створення умов для соціального та правового захисту громадян у 

сфері фізичної культури і спорту; 

… 

Стаття 4. Засади державної політики у сфері фізичної культури і 

спорту 

… 

створення умов для соціального та правового захисту громадян та 

суб’єктів сфери фізичної культури і спорту; 

… 

Стаття 5. Державне управління у сфері фізичної культури і спорту  

Абзац відсутній 

 

 

 

 

Державне управління фізичною культурою і спортом здійснюється 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері фізичної культури та спорту, центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

фізичної культури та спорту, за сприяння відповідно інших органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування. 

Стаття 5. Державна політика у сфері фізичної культури і спорту 

Державна політика у сфері фізичної культури і спорту 

формується відповідно до положень національного законодавства, 

міжнародних договорів, міжнародних зобов’язань у сфері фізичної 

культури і спорту, з урахуванням вітчизняного та іноземного 

досвіду організації спортивного руху. 
Державну політику у сфері фізичної культури і спорту реалізує 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, за 

сприяння інших органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та інших суб’єктів сфери фізичної культури і 

спорту. 

Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної 

культури та спорту, центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, та 

інших центральних органів виконавчої влади у сфері фізичної 

культури і спорту 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політику у сфері фізичної культури та спорту: 

бере участь у формуванні інвестиційної, антимонопольної, 

Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

фізичної культури та спорту, та інших центральних органів виконавчої 

влади у сфері фізичної культури і спорту 

 

 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту: 

бере участь у формуванні та реалізує інвестиційну, 
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регуляторної політики у сфері фізичної культури і спорту; 

 

визначає систему спортивних відзнак і нагород, нормативи 

матеріально-технічного та кадрового забезпечення сфери фізичної 

культури і спорту; 

визначає порядок визнання видів спорту в Україні, включення їх 

до відповідного реєстру та порядок його ведення; 

затверджує в установленому порядку Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України; 

встановлює порядок атестації спортивних тренерів та суддів. 

Абзац відсутній 

 

 

 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері фізичної культури та спорту: 

організовує та реалізує державну політику у сфері фізичної 

культури і спорту, виконання цього Закону та інших нормативно-

правових актів; 

узагальнює практику застосування законодавства у сфері фізичної 

культури і спорту, подає пропозиції щодо його вдосконалення; 

сприяє розвитку видів спорту; 

здійснює аналітичну діяльність у сфері фізичної культури і 

спорту, визначає тенденції розвитку, узагальнює вітчизняний та 

іноземний досвід, розробляє проекти програм розвитку фізичної 

культури і спорту; 

забезпечує реалізацію програм розвитку фізичної культури і 

спорту в Україні; 

забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту; 

організовує та проводить чемпіонати України з видів спорту, 

визнаних в Україні, інші всеукраїнські та міжнародні спортивні 

заходи, забезпечує участь національних збірних команд у 

міжнародних змаганнях, розробляє та подає на затвердження 

центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування 

антимонопольну, регуляторну політику у сфері фізичної культури і 

спорту; 

визначає систему спортивних відзнак і нагород; 

 

 

визначає порядок визнання видів спорту в Україні, включення їх 

до відповідного реєстру та порядок його ведення; 

формує в установленому порядку Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів; 

 

фінансує підготовку національних збірних команд та їх участь 

у спортивних змаганнях, включених до Єдиного календарного 

плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України; 

(за результатами обговорення 09.07.2019) 

 

 

 

 

 

узагальнює практику застосування законодавства у сфері фізичної 

культури і спорту, подає пропозиції щодо його вдосконалення; 

сприяє розвитку видів спорту; 

здійснює аналітичну діяльність у сфері фізичної культури і 

спорту, визначає тенденції розвитку, узагальнює вітчизняний та 

іноземний досвід, розробляє проекти програм розвитку фізичної 

культури і спорту; 

забезпечує реалізацію програм розвитку фізичної культури і 

спорту в Україні; 

забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту; 

сприяє спортивним федераціям у організації та проведенні 

чемпіонатів України з видів спорту, визнаних в Україні, інших 

офіційних всеукраїнських та міжнародних спортивних заходів, 

забезпеченні участі національних збірних команд у міжнародних 

змаганнях; 
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державної політики у сфері фізичної культури та спорту, Єдиний 

календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 

України; 

надає в установленому порядку державну підтримку громадським 

організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, залучає їх до 

виконання державних програм і заходів з питань фізичної культури та 

спорту; 

координує заходи з розвитку дитячого, дитячо-юнацького спорту, 

спорту вищих досягнень, спорту осіб з інвалідністю, спорту ветеранів; 

приймає рішення про надання громадській організації 

фізкультурно-спортивної спрямованості статусу національної або 

відмову в його наданні; 

організовує здійснення контролю за якістю фізкультурно-

спортивних послуг; 

бере участь у реалізації інвестиційної, антимонопольної, 

регуляторної політики у сфері фізичної культури і спорту; 

організовує відповідно до закону у встановленому порядку 

проведення державної спортивної лотереї; 

бере участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні 

кваліфікації кадрів у сфері фізичної культури і спорту та визначенні 

пріоритетних напрямів наукових досліджень і проведенні науково-

дослідної роботи у цій сфері; 

здійснює інформаційно-пропагандистську роботу з питань 

фізичної культури і спорту, здорового способу життя; 

забезпечує розвиток спортивної медицини, здійснює діяльність, 

пов’язану із запобіганням використанню допінгу в спорті; 

здійснює відповідно до законодавства функції з управління 

об’єктами державної власності; 

організовує та забезпечує будівництво і реконструкцію 

спортивних споруд; 

взаємодіє з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної 

спрямованості; 

взаємодіє з центральними органами виконавчої влади, іншими 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування у 

 

 

 

надає в установленому порядку державну підтримку громадським 

організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, залучає їх до 

виконання державних програм і заходів з питань фізичної культури та 

спорту; 

координує заходи з розвитку дитячого, дитячо-юнацького спорту, 

спорту вищих досягнень, спорту осіб з інвалідністю, спорту ветеранів; 

приймає рішення про надання, відмову в наданні або 

позбавлення громадського об’єднання фізкультурно-спортивної 

спрямованості статусу національного; 

забезпечує здійснення контролю за якістю фізкультурно-

спортивних послуг; 

(Абзац перенесено у інше місце) 

 

організовує відповідно до закону у встановленому порядку 

проведення державної спортивної лотереї; 

бере участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні 

кваліфікації кадрів у сфері фізичної культури і спорту та визначенні 

пріоритетних напрямів наукових досліджень і проведенні науково-

дослідної роботи у цій сфері; 

здійснює інформаційно-пропагандистську роботу з питань 

фізичної культури і спорту, здорового способу життя; 

забезпечує розвиток спортивної медицини, здійснює діяльність, 

пов’язану із запобіганням використанню допінгу в спорті; 

здійснює відповідно до законодавства функції з управління 

об’єктами державної власності; 

організовує та забезпечує будівництво і реконструкцію 

спортивних споруд; 

взаємодіє з громадськими об’єднаннями фізкультурно-

спортивної спрямованості;  

взаємодіє з центральними органами виконавчої влади, іншими 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування у 
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сфері фізичної культури і спорту; 

у встановленому порядку проводить міжнародну діяльність у 

сфері фізичної культури і спорту; 

здійснює інші повноваження, визначені законом та покладені на 

нього актами Президента України. 

Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують 

формування та реалізують державну політику у сфері охорони 

здоров’я, в межах повноважень забезпечують розвиток спортивної 

медицини. 

Центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковуються 

Збройні Сили України та інші військові формування, утворені 

відповідно до законів України, правоохоронні органи, рятувальні та 

інші спеціальні служби, забезпечують належну фізичну підготовку 

відповідних військовослужбовців та працівників, сприяють розвитку 

спорту, взаємодіють з відповідними громадськими організаціями 

фізкультурно-спортивної спрямованості. 

Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують 

формування та реалізують державну аграрну політику, сприяють 

розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення та 

працівників агропромислових підприємств, взаємодіють з 

відповідними громадськими організаціями фізкультурно-спортивної 

спрямованості. 

Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують 

формування та реалізують державну політику у сфері соціального 

захисту населення, сприяють розвитку фізичної культури і спорту в 

підпорядкованих йому навчальних закладах та стаціонарних 

установах соціального обслуговування, створюють умови для занять 

фізичною культурою і спортом, у тому числі для інвалідів, та їх 

фізкультурно-спортивної реабілітації відповідно до законодавства. 

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади 

сприяють розвитку фізичної культури і спорту за місцем роботи та 

проживання громадян, взаємодіють з відповідними громадськими 

організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості. 

сфері фізичної культури і спорту; 

проводить у встановленому порядку міжнародну діяльність у 

сфері фізичної культури і спорту; 

здійснює інші повноваження, визначені законом та покладені на 

нього актами Президента України. 

Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують 

формування та реалізують державну політику у сфері охорони 

здоров’я, в межах повноважень забезпечують розвиток спортивної 

медицини. 

Центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковуються 

Збройні Сили України та інші військові формування, утворені 

відповідно до законів України, правоохоронні органи, рятувальні та 

інші спеціальні служби, забезпечують належну фізичну підготовку 

відповідних військовослужбовців та працівників, сприяють розвитку 

спорту, взаємодіють з відповідними громадськими організаціями 

фізкультурно-спортивної спрямованості. 

Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують 

формування та реалізують державну аграрну політику, сприяють 

розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення та 

працівників агропромислових підприємств, взаємодіють з 

відповідними громадськими організаціями фізкультурно-спортивної 

спрямованості. 

Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують 

формування та реалізують державну політику у сфері соціального 

захисту населення, сприяють розвитку фізичної культури і спорту в 

підпорядкованих йому навчальних закладах та стаціонарних 

установах соціального обслуговування, створюють умови для занять 

фізичною культурою і спортом, у тому числі для інвалідів, та їх 

фізкультурно-спортивної реабілітації відповідно до законодавства. 

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади 

сприяють розвитку фізичної культури і спорту за місцем роботи та 

проживання громадян, взаємодіють з відповідними громадськими 

організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості. 

Стаття 7. Показники стану розвитку фізичної культури і спорту Стаття 7. Показники стану розвитку фізичної культури і спорту 
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Перелік показників стану розвитку фізичної культури і спорту 

затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту. 

Зокрема, до такого переліку включаються показники рівня: 

… 

Перелік показників стану розвитку фізичної культури і спорту 

затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері фізичної культури 

та спорту. Зокрема, до такого переліку включаються показники рівня: 

… 

Стаття 10. Дитячо-юнацькі спортивні школи 

… 

Порядок надання спортивним школам вищої, першої, другої 

категорій з урахуванням вимог, визначених відповідно до положення 

про дитячо-юнацьку спортивну школу, встановлює центральний орган 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

сфері фізичної культури та спорту. 

Фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл здійснюється 

відповідно за рахунок коштів власника (засновника), відповідного 

бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством. Умови 

оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 

заснованих органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування, розробляються центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та 

спорту, та затверджуються центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної 

культури та спорту. 

Стаття 10. Дитячо-юнацькі спортивні школи 

… 

Порядок надання спортивним школам вищої, першої, другої 

категорій з урахуванням вимог, визначених відповідно до положення 

про дитячо-юнацьку спортивну школу, встановлює центральний орган 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері фізичної культури та спорту. 

Фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл здійснюється 

відповідно за рахунок коштів власника (засновника), відповідного 

бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством. Умови 

оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 

заснованих органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування, розробляються та затверджуються центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері фізичної культури та спорту. 

 

Стаття 11. Спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю 

… 

Навчальний заклад набуває статусу спеціалізованого навчального 

закладу спортивного профілю за рішенням центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної 

культури та спорту, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України. 

Засновниками спеціалізованих навчальних закладів спортивного 

профілю відповідно до закону можуть бути, зокрема: 

… 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері фізичної культури та спорту; 

Стаття 11. Спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю 

… 

Навчальний заклад набуває статусу спеціалізованого навчального 

закладу спортивного профілю за рішенням центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері фізичної культури та спорту, в порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України. 

Засновниками спеціалізованих навчальних закладів спортивного 

профілю відповідно до закону можуть бути, зокрема: 

… 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері фізичної культури 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1354-2011-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1354-2011-?
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… 

та спорту; 

… 

Стаття 12. Школи вищої спортивної майстерності 

… 

Школи вищої спортивної майстерності створюються та діють 

відповідно до положення про школу вищої спортивної майстерності, 

затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту. 

 

… 

Стаття 12. Школи вищої спортивної майстерності 

… 

Школи вищої спортивної майстерності створюються та діють 

відповідно до положення про школу вищої спортивної майстерності, 

затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері фізичної культури 

та спорту. 

… 

Стаття 13. Центри олімпійської підготовки 

… 

Засновниками центрів олімпійської підготовки можуть бути, 

зокрема: 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері фізичної культури та спорту; 

 

… 

вищі навчальні заклади, підпорядковані центральному органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної 

культури та спорту. 

Заклади фізичної культури і спорту набувають статусу центрів 

олімпійської підготовки за рішенням центрального органу виконавчої 

влади у сфері фізичної культури і спорту на підставі вимог, 

визначених положенням про центр олімпійської підготовки. 

 

… 

Стаття 13. Центри олімпійської підготовки 

… 

Засновниками центрів олімпійської підготовки можуть бути, 

зокрема: 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері фізичної культури 

та спорту; 

… 

вищі навчальні заклади, підпорядковані центральному органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері фізичної культури та спорту. 

Заклади фізичної культури і спорту набувають статусу центрів 

олімпійської підготовки за рішенням центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері фізичної культури і спорту на підставі вимог, визначених 

положенням про центр олімпійської підготовки. 

… 

Стаття 16. Центри фізичного здоров'я населення 

… 

Центри фізичного здоров'я населення створюються та діють 

відповідно до положення про центр фізичного здоров'я населення, 

затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту. 

 

Стаття 16. Центри фізичного здоров'я населення 

… 

Центри фізичного здоров'я населення створюються та діють 

відповідно до положення про центр фізичного здоров'я населення, 

затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері фізичної культури 

та спорту. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0936-15/paran16#n16
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0936-15/paran16#n16
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Засновниками центрів фізичного здоров'я населення можуть 

бути, зокрема: 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері фізичної культури та спорту; 

 

… 

Засновниками центрів фізичного здоров'я населення можуть 

бути, зокрема: 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері фізичної культури 

та спорту; 

… 

Стаття 17. Центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері фізичної культури та спорту, в порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України, створює спеціалізований державний 

заклад - Український центр з фізичної культури і спорту осіб з 

інвалідністю, який забезпечує належні умови для реалізації державної 

політики у сфері фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, 

здійснює заходи з організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної 

діяльності осіб з інвалідністю, у тому числі щодо спорту вищих 

досягнень, фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю. 

 

… 

Стаття 17. Центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері фізичної культури 

та спорту, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, 

створює спеціалізований державний заклад - Український центр з 

фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, який забезпечує 

належні умови для реалізації державної політики у сфері фізичної 

культури і спорту осіб з інвалідністю, здійснює заходи з організації 

фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, 

у тому числі щодо спорту вищих досягнень, фізкультурно-спортивної 

реабілітації осіб з інвалідністю. 

… 

Стаття 19. Фізкультурно-спортивні товариства 

… 

співпрацюють з центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, 

іншими центральними органами виконавчої влади, відповідними 

структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій та 

органами місцевого самоврядування, іншими громадськими 

організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості на підставі 

договорів, що укладаються відповідно до законодавства. 

 

… 

Стаття 19. Фізкультурно-спортивні товариства 

… 

співпрацюють з центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

фізичної культури та спорту, іншими центральними органами 

виконавчої влади, відповідними структурними підрозділами місцевих 

державних адміністрацій та органами місцевого самоврядування, 

іншими громадськими організаціями фізкультурно-спортивної 

спрямованості на підставі договорів, що укладаються відповідно до 

законодавства. 

… 

Стаття 20. Спортивні федерації 

Спортивні федерації (асоціації, спілки, об'єднання тощо) (далі - 

спортивні федерації) - громадські організації фізкультурно-спортивної 

спрямованості, основними завданнями яких є: 

забезпечення інтересів членів відповідних спортивних федерацій 

Стаття 20. Спортивні федерації 

Спортивні федерації - громадські об’єднання фізкультурно-

спортивної спрямованості: 

 

забезпечують інтереси членів відповідних спортивних федерацій 
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у сфері спорту, в тому числі сприяння захисту їх соціальних, 

економічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших 

інтересів; 

сприяння розвитку відповідного виду (видів) спорту шляхом 

участі у розробленні та виконанні відповідних програм; 

залучення різних груп населення до фізкультурно-оздоровчої та 

спортивної діяльності; 

сприяння підготовці спортсменів національних збірних команд та 

забезпечення їх участі в офіційних міжнародних спортивних 

змаганнях; 

організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів; 

 

участь у здійсненні кадрового забезпечення розвитку 

відповідного виду (видів) спорту; 

сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері 

фізичної культури і спорту. 

Спортивною федерацією осіб з інвалідністю є спортивна 

федерація, в яку об'єднуються особи з інвалідністю з певною вадою 

здоров'я задля розвитку видів спорту осіб з інвалідністю. 

Спортивні федерації діють на підставі статуту. 

У найменуванні спортивної федерації зазначається вид спорту, 

розвитку якого вона сприяє. У найменуванні спортивної федерації осіб 

з інвалідністю зазначається відповідна вада здоров'я. 

Спортивні федерації можуть мати всеукраїнський або місцевий 

статус. 

Абзац відсутній 
 

 

 

 

 

 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

у сфері спорту; 

 

 

розвивають відповідний вид (види) спорту; 

 

залучають різні групи населення до фізкультурно-оздоровчої та 

спортивної діяльності; 

 

 

 

організовують та проводять, або беруть участь у організації та 

проведенні фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів з 

відповідного виду спорту; 

беруть участь у здійсненні кадрового забезпечення розвитку 

відповідного виду (видів) спорту; 

сприяють розвитку міжнародного співробітництва у сфері 

фізичної культури і спорту. 

Спортивною федерацією осіб з інвалідністю є спортивна 

федерація, в яку об'єднуються особи з інвалідністю з певною вадою 

здоров'я задля розвитку видів спорту осіб з інвалідністю. 

Спортивні федерації діють на підставі статуту. 

У найменуванні спортивної федерації зазначається вид спорту, 

розвитку якого вона сприяє. У найменуванні спортивної федерації осіб 

з інвалідністю зазначається відповідна вада здоров'я. 

Спортивні федерації можуть мати всеукраїнський або місцевий 

статус. 

Спортивні федерації співпрацюють з центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері фізичної культури та спорту і 

місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування, в тому числі на підставі договору про співпрацю, 

отримують у встановленому порядку фінансову підтримку за 

рахунок коштів державного та місцевих бюджетів відповідно. 
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 
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політику у сфері фізичної культури та спорту, може надати спортивній 

федерації статус національної спортивної федерації. 

 

 

Статус національної спортивної федерації надається лише одній 

спортивній федерації з відповідного виду спорту, яка має 

всеукраїнський статус.  

Статус національної спортивної федерації осіб з інвалідністю 

надається лише одній спортивній федерації окремо для інвалідів з 

ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та 

розумового і фізичного розвитку. 

У разі відсутності відповідної міжнародної спортивної федерації 

статус національної спортивної федерації, що сприяє розвитку 

національного виду спорту, надається за рішенням центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

фізичної культури та спорту. 

Спортивні федерації із статусом національної спортивної 

федерації відповідно до договору з центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та 

спорту: 

забезпечують розвиток відповідного виду спорту; 

представляють вид спорту у відповідних міжнародних 

спортивних федераціях, перелік яких затверджується центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері фізичної культури та спорту, з урахуванням 

пропозицій Національного олімпійського комітету України, 

Національного комітету спорту інвалідів України, Спортивного 

комітету України, та на міжнародних спортивних змаганнях; 

здійснюють у визначеному порядку організацію та проведення 

офіційних міжнародних спортивних змагань на території України та 

всеукраїнських спортивних змагань; 

Абзаци відсутні 

 

 

формування та реалізує державну політику у сфері фізичної культури 

та спорту, може, в порядку встановленому Кабінетом Міністрів 

України, надати, відмовити в наданні або позбавити спортивну 

федерацію статусу національної спортивної федерації. 

Статус національної спортивної федерації надається лише одній 

спортивній федерації з відповідного виду спорту, яка має 

всеукраїнський статус.  

Статус національної спортивної федерації осіб з інвалідністю 

надається лише одній спортивній федерації окремо для інвалідів з 

ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та 

розумового і фізичного розвитку. 

У разі відсутності відповідної міжнародної спортивної федерації 

статус національної спортивної федерації, що сприяє розвитку 

національного виду спорту, надається за рішенням центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері фізичної культури та спорту. 

Спортивні федерації із статусом національної спортивної 

федерації відповідно до договору з центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері фізичної культури та спорту: 

забезпечують розвиток відповідного виду спорту; 

представляють вид спорту у відповідних міжнародних 

спортивних федераціях та на міжнародних спортивних змаганнях; 

 

 

 

 

 

здійснюють у визначеному порядку організацію та проведення 

офіційних міжнародних спортивних змагань на території України та 

всеукраїнських спортивних змагань; 

затверджують правила спортивних змагань та передають їх в 

установленому порядку центральному органу виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
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інформують центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері фізичної культури та спорту, про 

проведення всіх спортивних заходів та про рейтинг спортсменів за 

підсумками змагань. 

Спортивні федерації із статусом національної спортивної 

фізичної культури та спорту, місцевих органів влади, для 

оприлюднення; 

затверджують календарний план спортивних заходів та 

передають його в установленому порядку центральному органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері фізичної культури та спорту, місцевих 

органів влади, для формування Єдиного календарного плану 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів та його 

оприлюднення; 

затверджують положення (регламенти) про проведення 

відповідних всеукраїнських спортивних змагань, у порядку 

визначеному центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

фізичної культури та спорту; 

формують та затверджують склад національних збірних 

команд України з видів спорту, в тому числі штатних спортивних 

команд резервного спорту; 

здійснюють підготовку спортсменів національних збірних 

команд України з відповідних видів спорту для участі в офіційних 

міжнародних спортивних змаганнях; 

затверджують порядок переходу (трансферу) спортсменів з 

відповідного виду спорту з одного суб’єкту сфери фізичної 

культури і спорту до іншого суб’єкта сфери фізичної культури і 

спорту; 

здійснюють навчання та атестацію тренерів, інших фахівців 

сфери фізичної культури і спорту, у порядку визначеному 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері фізичної 

культури та спорту; 

інформують центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері фізичної культури 

та спорту, про проведення всіх спортивних заходів та про рейтинг 

спортсменів за підсумками змагань. 
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федерації можуть отримувати з державного бюджету фінансову 

підтримку відповідно до закону на розвиток відповідного виду спорту, 

організацію і проведення спортивних заходів. 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері фізичної культури та спорту, затверджує 

положення про проведення відповідних всеукраїнських спортивних 

змагань з урахуванням пропозицій національних спортивних 

федерацій. 

Надання на конкурсних засадах спортивним федераціям статусу 

національної спортивної федерації та позбавлення цього статусу 

здійснюються відповідно до положення, затвердженого Кабінетом 

Міністрів України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 22. Громадські організації фізкультурно-спортивної 

спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту 

… 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері фізичної культури та спорту, на конкурентних 

засадах в установленому Кабінетом Міністрів України порядку 

визначає всеукраїнську громадську організацію фізкультурно-

спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту, яка 

представляє Україну у відповідних міжнародних організаціях, на 

Всесвітніх та Європейських спортивних іграх ветеранів фізичної 

культури і спорту та в інших міжнародних спортивних змаганнях, 

якщо інше не передбачено вимогами відповідних міжнародних 

організацій та/або міжнародними договорами України. 

 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері фізичної культури та спорту, місцеві державні 

адміністрації та органи місцевого самоврядування сприяють 

діяльності громадських організацій фізкультурно-спортивної 

спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту у здійсненні 

фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності ветеранів фізичної 

культури і спорту, проведенні спортивних заходів, підготовці та участі 

ветеранів фізичної культури і спорту у відповідних міжнародних 

Стаття 22. Громадські організації фізкультурно-спортивної 

спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту 

… 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері фізичної культури 

та спорту, на конкурентних засадах в установленому Кабінетом 

Міністрів України порядку визначає всеукраїнську громадську 

організацію фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів 

фізичної культури і спорту, яка представляє Україну у відповідних 

міжнародних організаціях, на Всесвітніх та Європейських спортивних 

іграх ветеранів фізичної культури і спорту та в інших міжнародних 

спортивних змаганнях, якщо інше не передбачено вимогами 

відповідних міжнародних організацій та/або міжнародними 

договорами України. 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері фізичної культури 

та спорту, місцеві державні адміністрації та органи місцевого 

самоврядування сприяють діяльності громадських організацій 

фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і 

спорту у здійсненні фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності 

ветеранів фізичної культури і спорту, проведенні спортивних заходів, 

підготовці та участі ветеранів фізичної культури і спорту у 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/22-2012-?/paran8#n8
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спортивних змаганнях. відповідних міжнародних спортивних змаганнях. 

Стаття 25. Спортивний комітет України 

… 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері фізичної культури та спорту співпрацює із 

Спортивним комітетом України щодо розвитку неолімпійських видів 

спорту на підставі договору, може надавати йому фінансову 

підтримку з державного бюджету для здійснення статутної діяльності, 

підготовки та участі національних збірних команд у Всесвітніх іграх з 

неолімпійських видів спорту, інших міжнародних змаганнях. 

Стаття 25. Спортивний комітет України 

… 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері фізичної культури 

та спорту співпрацює із Спортивним комітетом України щодо 

розвитку неолімпійських видів спорту на підставі договору, може 

надавати йому фінансову підтримку з державного бюджету для 

здійснення статутної діяльності, підготовки та участі національних 

збірних команд у Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, 

інших міжнародних змаганнях. 

Стаття 35. Резервний спорт 

Резервний спорт - напрям спорту, який забезпечує у порядку, 

встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту, 

здійснення відбору обдарованих дітей та молоді для занять певним 

видом спорту, створення умов для максимального розвитку їхніх 

індивідуальних здібностей з метою досягнення високих спортивних 

результатів, забезпечення умов для переходу до спорту вищих 

досягнень та поповнення основного складу національних збірних 

команд. 

… 

Порядок створення штатних спортивних команд резервного 

спорту визначається Кабінетом Міністрів України. 

… 

Стаття 35. Резервний спорт 

Резервний спорт - напрям спорту, який забезпечує здійснення 

відбору обдарованих дітей та молоді для занять певним видом спорту, 

створення умов для максимального розвитку їхніх індивідуальних 

здібностей з метою досягнення високих спортивних результатів, 

забезпечення умов для переходу до спорту вищих досягнень та 

поповнення основного складу національних збірних команд. 

… 

 

 

 

Абзац відсутній 

… 

Стаття 37. Національні збірні команди 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері фізичної культури та спорту, з урахуванням 

пропозицій національних спортивних федерацій та фізкультурно-

спортивних товариств комплектує на конкурсній основі з числа 

найбільш підготовлених спортсменів дитячо-юнацького, резервного 

спорту та спорту вищих досягнень, а також фахівців сфери фізичної 

культури і спорту, зокрема тренерів, національні збірні команди з 

визнаних в Україні олімпійських, неолімпійських та національних 

Стаття 37. Національні збірні команди 

Національні спортивні федерації з числа найбільш 

підготовлених спортсменів дитячо-юнацького, резервного спорту та 

спорту вищих досягнень, а також фахівців сфери фізичної культури і 

спорту, зокрема тренерів, формують національні збірні команди з 

визнаних в Україні олімпійських, неолімпійських та національних 

видів спорту для підготовки їх до участі в міжнародних спортивних 

змаганнях. 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1115-2010-?
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1115-2010-?
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видів спорту для підготовки їх до участі в міжнародних спортивних 

змаганнях. 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері фізичної культури та спорту, з урахуванням 

пропозицій відповідних спортивних федерацій осіб з інвалідністю із 

національним статусом та Національного комітету спорту інвалідів 

України комплектує на конкурсній основі з числа найбільш 

підготовлених спортсменів дитячо-юнацького, резервного спорту та 

спорту вищих досягнень, а також фахівців сфери фізичної культури і 

спорту, зокрема тренерів, національні збірні команди з визнаних в 

Україні видів спорту інвалідів для підготовки їх до участі в 

міжнародних спортивних змаганнях. 

Положення про національні збірні команди з видів спорту, 

визнаних в Україні (далі - національні збірні команди), розробляється 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері фізичної культури та спорту, з урахуванням 

пропозицій центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної фінансової політики, і затверджується 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері фізичної культури та спорту. 

Склад національних збірних команд щорічно затверджується 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері фізичної культури та спорту, та включає основний 

склад та склади спортсменів різних вікових груп з урахуванням вимог 

міжнародних спортивних федерацій. 

 

 

До основного складу національних збірних команд включаються 

спортсмени, які мають найвищі спортивні результати на 

всеукраїнських та міжнародних змаганнях. 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері фізичної культури та спорту, на конкурсній основі 

формує штатну команду національних збірних команд України з 

олімпійських, неолімпійських та національних видів спорту, що 

 

 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері фізичної культури 

та спорту, з урахуванням пропозицій відповідних спортивних 

федерацій осіб з інвалідністю із національним статусом та 

Національного комітету спорту інвалідів України комплектує на 

конкурсній основі з числа найбільш підготовлених спортсменів 

дитячо-юнацького, резервного спорту та спорту вищих досягнень, а 

також фахівців сфери фізичної культури і спорту, зокрема тренерів, 

національні збірні команди з визнаних в Україні видів спорту інвалідів 

для підготовки їх до участі в міжнародних спортивних змаганнях. 

Положення про національні збірні команди з видів спорту, 

визнаних в Україні (далі - національні збірні команди), розробляється і 

затверджується національними спортивними федераціями та 

передається до центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

фізичної культури та спорту (для оприлюднення та набрання 

чинності). 

 

Склад національних збірних команд щорічно затверджується 

національними спортивними федераціями та включає основний 

склад та склади спортсменів різних вікових груп з урахуванням вимог 

міжнародних спортивних федерацій. Інформація передається до 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері фізичної 

культури та спорту. 
До основного складу національних збірних команд включаються 

спортсмени, які мають найвищі спортивні результати на 

всеукраїнських та міжнародних змаганнях. 

Національні спортивні федерації формують штатну команду 

національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських 

та національних видів спорту, що включає спортсменів та фахівців 

сфери фізичної культури і спорту, зокрема тренерів, а з видів спорту 



16 

 

 

включає спортсменів та фахівців сфери фізичної культури і спорту, 

зокрема тренерів, а з видів спорту осіб з інвалідністю - Український 

центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю. 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері фізичної культури та спорту, укладає трудовий 

договір (контракт) із спортсменами та фахівцями штатної команди 

національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських 

та національних видів спорту, а з видів спорту осіб з інвалідністю - 

Український центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю. 

Для участі в окремих міжнародних спортивних змаганнях 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері фізичної культури та спорту, комплектує окремі офіційні 

делегації національних збірних команд України, до яких входять 

спортсмени, тренери та особи, що забезпечують організаційне 

супроводження їх участі. 

Спортсмени - члени штатної команди національних збірних 

команд України беруть участь у міжнародних змаганнях або інших 

спортивних змаганнях, не включених до Єдиного календарного плану 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, за 

погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері фізичної культури та спорту, відповідно до 

умов трудового договору (контракту). 

Спортсменам - членам національних збірних команд України, які 

проходять службу у Збройних Силах України, інших військових 

формуваннях, утворених відповідно до законів України, 

правоохоронних органах, відповідних центральних органах 

виконавчої влади створюються необхідні умови для підвищення їх 

спортивної майстерності, забезпечується можливість брати участь у 

міжнародних, всеукраїнських та інших спортивних змаганнях. 

Можливість виступу громадян України за національні збірні 

інших держав та/або іноземців чи осіб без громадянства за 

національну збірну команду України регулюється відповідно до вимог 

міжнародних спортивних федерацій. 

Спортсмен - член національних збірних команд України у разі 

осіб з інвалідністю - Український центр з фізичної культури і спорту 

осіб з інвалідністю. 

 

Національні спортивні федерації укладають трудові договори 

(контракти) із спортсменами та фахівцями штатної команди 

національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських 

та національних видів спорту. 

 

 

 

 

Для участі в окремих міжнародних спортивних змаганнях 

національні спортивні федерації комплектують окремі делегації 

національних збірних команд України, до яких входять спортсмени, 

тренери та особи, що забезпечують організаційне супроводження їх 

участі. 

 

 

 

 

 

 

Спортсменам - членам національних збірних команд України, які 

проходять службу у Збройних Силах України, інших військових 

формуваннях, утворених відповідно до законів України, 

правоохоронних органах, відповідних центральних органах 

виконавчої влади створюються необхідні умови для підвищення їх 

спортивної майстерності, забезпечується можливість брати участь у 

міжнародних, всеукраїнських та інших спортивних змаганнях. 

Можливість виступу громадян України за національні збірні 

інших держав та/або іноземців чи осіб без громадянства за 

національну збірну команду України регулюється відповідно до вимог 

міжнародних спортивних федерацій. 

Абзац перенесено до статті. 54. Відповідальність за порушення 
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його дискваліфікації (відсторонення) від участі у спортивних заходах, 

зокрема за порушення правил спортивних змагань та/або положення 

(регламенту) про спортивні змагання, норм, визначених 

міжнародними та всеукраїнськими спортивними федераціями, а також 

за використання заборонених у спорті засобів (допінгу), одночасно 

виключається центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері фізичної культури та спорту, з 

національної збірної команди та штатної команди національних 

збірних команд України. 

Функціонування штатної команди національних збірних команд 

України, фінансування підготовки національних збірних команд та 

участі у міжнародних спортивних змаганнях здійснюється за рахунок 

коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

законодавства у сфері фізичної культури і спорту 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функціонування штатної команди національних збірних команд 

України, фінансування підготовки національних збірних команд та 

участі у спортивних змаганнях, включених до Єдиного 

календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

заходів України, здійснюється за рахунок коштів державного 

бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.  

Стаття 39. Визнання видів спорту в Україні 

В Україні не можуть визнаватися види спорту, які пов'язані з 

небезпекою чи надмірним ризиком для життя і здоров'я людей або 

мають антигуманний зміст. 

Порядок визнання видів спорту в Україні, включення їх до 

відповідного реєстру та порядок ведення цього реєстру визначаються 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері фізичної культури та спорту. 

Види спорту, визнані в Україні, мають переваги, зокрема, щодо: 

одержання державної підтримки для розвитку відповідного виду 

спорту; 

відкриття в установленому порядку відділень з відповідного виду 

спорту в дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих 

навчальних закладах спортивного профілю, школах вищої спортивної 

підготовки, центрах олімпійської підготовки, центрах студентського 

спорту вищих навчальних закладів; 

проведення офіційних спортивних змагань з відповідного виду 

спорту; 

присвоєння в установленому порядку спортивних звань та 

Стаття 39. Визнання видів спорту в Україні 

 

 

 

Порядок визнання видів спорту в Україні, включення їх до 

відповідного реєстру та порядок ведення цього реєстру визначаються 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту. 
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розрядів, суддівських кваліфікаційних категорій з відповідного виду 

спорту. 

Стаття 40. Правила спортивних змагань з видів спорту, визнаних 

в Україні 

Правила спортивних змагань з видів спорту, визнаних в Україні 

(далі - правила спортивних змагань), включають вимоги до учасників 

змагань, відповідних спортивних споруд, спеціального обладнання та 

інвентарю, умови та порядок визначення результатів та переможців 

змагань. Вони розробляються всеукраїнською спортивною федерацією 

з виду спорту з урахуванням правил спортивних змагань відповідної 

міжнародної спортивної федерації. 

Правила спортивних змагань затверджуються центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері фізичної культури та спорту, з урахуванням 

пропозицій відповідних всеукраїнських спортивних федерацій. 

Офіційні спортивні змагання з видів спорту проводяться за 

правилами спортивних змагань, затвердженими відповідно до вимог 

цієї статті. 

Стаття 40. Правила спортивних змагань з видів спорту, визнаних 

в Україні  

Правила спортивних змагань затверджуються спортивними 

федераціями та передаються в установленому порядку 

центральну органу виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну політику у сфері фізичної культури та 

спорту для оприлюднення. 
 

 

 

Абзац відсутній 

 

 

Офіційні спортивні змагання з видів спорту проводяться за 

правилами спортивних змагань, затвердженими відповідно до вимог 

цієї статті. 

Стаття 41. Спортивне суддівство 

… 

Кваліфікаційні категорії спортивним суддям присвоюються 

спортивними федераціями в порядку, затвердженому центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері фізичної культури та спорту. 

Стаття 41. Спортивне суддівство 

… 

Кваліфікаційні категорії спортивним суддям присвоюються 

спортивними федераціями в порядку, затвердженому центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері фізичної культури та спорту. 

Стаття 42. Єдина спортивна класифікація України. Спортивні 

звання та спортивні розряди 

Єдина спортивна класифікація України визначає порядок, умови 

та вимоги, необхідні для присвоєння спортсменам і тренерам 

спортивних звань та спортивних розрядів з видів спорту, визнаних в 

Україні. Єдина спортивна класифікація України затверджується 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері фізичної культури та спорту, відповідно 

до затвердженого ним Положення про Єдину спортивну класифікацію 

України з урахуванням пропозицій всеукраїнських спортивних 

Стаття 42. Єдина спортивна класифікація України. Спортивні 

звання та спортивні розряди 

Єдина спортивна класифікація України визначає порядок, умови 

та вимоги, необхідні для присвоєння спортсменам і тренерам 

спортивних звань та спортивних розрядів з видів спорту, визнаних в 

Україні. Єдина спортивна класифікація України затверджується 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, 

відповідно до затвердженого ним Положення про Єдину спортивну 

класифікацію України з урахуванням пропозицій національних 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1312-13#n16
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1312-13/paran16#n16
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1861-13/paran14#n14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1861-13/paran14#n14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1861-13/paran14#n14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1861-13/paran14#n14
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федерацій. 

… 

Спортсменам, які виконали кваліфікаційні вимоги, передбачені 

Єдиною спортивною класифікацією України, центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної 

культури та спорту, видає посвідчення про присвоєння відповідного 

спортивного звання. 

… 

Спортсменам, які виконали спортивні розряди, передбачені 

Єдиною спортивною класифікацією України, видається посвідчення 

про присвоєння відповідного спортивного розряду в порядку, 

визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту. 

спортивних федерацій. 

… 

Спортсменам, які виконали кваліфікаційні вимоги, передбачені 

Єдиною спортивною класифікацією України, центральний орган 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері фізичної культури та спорту, видає посвідчення про 

присвоєння відповідного спортивного звання. 

… 

Спортсменам, які виконали спортивні розряди, передбачені 

Єдиною спортивною класифікацією України, видається посвідчення 

про присвоєння відповідного спортивного розряду в порядку, 

визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері фізичної культури 

та спорту. 

Стаття 44. Спортивні відзнаки і нагороди, спортивна символіка 

… 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері фізичної культури та спорту, затверджує 

зразки нагрудних значків, що свідчать про рівень спортивної і 

суддівської кваліфікації, а також встановлює перелік спортивних 

нагород для переможців і рекордсменів всеукраїнських спортивних 

змагань. 

… 

Стаття 44. Спортивні відзнаки і нагороди, спортивна символіка 

… 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, 

затверджує зразки нагрудних значків, що свідчать про рівень 

спортивної і суддівської кваліфікації, а також встановлює перелік 

спортивних нагород для переможців і рекордсменів всеукраїнських 

спортивних змагань. 

… 

Стаття 45. Організаційне забезпечення фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

… 

Порядок складання календарних планів, а також вимоги до змісту 

положення (регламенту) про офіційні фізкультурно-оздоровчі заходи 

або спортивні змагання затверджуються центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

сфері фізичної культури та спорту. 

Міжнародні спортивні змагання проводяться організаторами 

спортивних заходів на території України за рішенням центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

Стаття 45. Організаційне забезпечення фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

… 

Порядок складання календарних планів, а також вимоги до змісту 

положення (регламенту) про офіційні фізкультурно-оздоровчі заходи 

або спортивні змагання затверджуються центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері фізичної культури та спорту. 

Міжнародні спортивні змагання проводяться організаторами 

спортивних заходів на території України за погодженням 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0518-06
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0518-06
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0518-06
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0518-06
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фізичної культури та спорту, з урахуванням пропозицій відповідної 

спортивної федерації із статусом національної спортивної федерації, 

відповідних місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування, на території яких планується проведення цих 

змагань.  

Ці міжнародні спортивні змагання включаються центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

сфері фізичної культури та спорту, до Єдиного календарного плану 

фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України. Спортивні 

змагання не визнаються та не можуть визначатися як міжнародні, у 

тому числі в рекламі та інформаційних повідомленнях, без включення 

їх до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і 

спортивних заходів України. 

… 

та реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, 

відповідних місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування, на території яких планується проведення цих 

змагань.  

 

Такі міжнародні спортивні змагання включаються до Єдиного 

календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів 

України. Спортивні змагання не визнаються та не можуть визначатися 

як міжнародні, у тому числі в рекламі та інформаційних 

повідомленнях, без включення їх до Єдиного календарного плану 

фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України. 

… 

 

Стаття 46. Інформаційне забезпечення у сфері фізичної культури 

і спорту 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування 

сприяють пропагуванню розвитку фізичної культури і спорту з метою 

зміцнення здоров'я, формування здорового способу життя, фізичного 

загартування та духовного зростання людини. 

Абзаци відсутні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засоби масової інформації, зокрема державні, здійснюють 

популяризацію оздоровчого значення фізичної культури, напрямів 

спорту, досягнень спортсменів України на міжнародних спортивних 

змаганнях тощо. 

Стаття 46. Інформаційне забезпечення у сфері фізичної культури і 

спорту 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування: 

пропагують та сприяють пропагуванню розвитку фізичної 

культури і спорту з метою зміцнення здоров'я, формування здорового 

способу життя, фізичного загартування та духовного зростання 

людини; 

забезпечують належні засоби та структури для збирання і 

розповсюдження відповідної інформації про спорт на місцевому, 

національному та міжнародному рівнях;  

заохочують проведення наукових досліджень в усіх 

спортивних сферах, вживають заходів щодо розповсюдження та 

обміну такою інформацією, а також результатами наукових 

досліджень у найбільш прийнятній формі на місцевому, 

регіональному, національному або міжнародному рівнях; 
(Європейська спортивна хартія, стаття 11. Інформація та наукові дослідження) 

Засоби масової інформації, зокрема державні, здійснюють 

популяризацію оздоровчого значення фізичної культури, напрямів 

спорту, досягнень спортсменів України на міжнародних спортивних 

змаганнях тощо.  

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 
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Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері фізичної культури та спорту, відповідно до закону 

забезпечує збирання адміністративних даних і проведення 

статистичних спостережень з метою одержання інформації про сферу 

фізичної культури і спорту. 

… 

Порядок подання та перелік показників статистичних 

спостережень у сфері фізичної культури і спорту встановлюються 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері статистики, з урахуванням пропозицій 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері фізичної культури та спорту. 

Абзаци відсутні 

формування та реалізує державну політику у сфері фізичної культури 

та спорту, відповідно до закону забезпечує збирання адміністративних 

даних і проведення статистичних спостережень з метою одержання 

інформації про сферу фізичної культури і спорту. 

… 

Порядок подання та перелік показників статистичних 

спостережень у сфері фізичної культури і спорту встановлюються 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері статистики. 

 

 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері фізичної 

культури та спорту, відповідно до закону є розпорядником 

електронних реєстрів сфери фізичної культури і спорту та 

забезпечує їх ведення. 

Положення про електронні реєстри сфери фізичної культури і 

спорту розробляються центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

фізичної культури та спорту та затверджується Кабінетом 

Міністрів України. 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері фізичної 

культури та спорту, оприлюднює, у встановленому ним порядку, 

інформацію надану спортивними федераціями.  

Стаття 48. Матеріально-технічне забезпечення сфери фізичної 

культури і спорту 

Матеріально-технічне забезпечення сфери фізичної культури і 

спорту здійснюється шляхом будівництва та використання спортивних 

споруд, створення, придбання та використання фізкультурно-

спортивного спорядження та обладнання, іншого майна, призначеного 

для занять фізичною культурою і спортом. Центральний орган 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

сфері фізичної культури та спорту, визначає нормативи матеріально-

Стаття 48. Матеріально-технічне забезпечення сфери фізичної 

культури і спорту 

Матеріально-технічне забезпечення сфери фізичної культури і 

спорту здійснюється шляхом будівництва та використання спортивних 

споруд, створення, придбання та використання фізкультурно-

спортивного спорядження та обладнання, іншого майна, призначеного 

для занять фізичною культурою і спортом.  

… 
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технічного забезпечення сфери фізичної культури і спорту в Україні. 

… 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері фізичної культури та спорту, відповідні структурні 

підрозділи місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування в межах повноважень здійснюють контроль за 

ефективністю використання спортивних споруд. 

 

… 

Заклади фізичної культури і спорту, які мають у власності або в 

користуванні спортивні споруди, повинні мати, зокрема: 

… 

журнал обліку використання спортивної споруди, порядок 

ведення якого визначається центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної 

культури та спорту. 

… 

обмеження доступу осіб з інвалідністю до спортивних споруд. 

Існуюча мережа державних і комунальних закладів фізичної 

культури і спорту не може бути скорочена без згоди центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері фізичної культури та спорту. 

… 

 

 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері фізичної культури 

та спорту, відповідні структурні підрозділи місцевих державних 

адміністрацій та органів місцевого самоврядування в межах 

повноважень здійснюють контроль за ефективністю використання 

спортивних споруд. 

… 

Заклади фізичної культури і спорту, які мають у власності або в 

користуванні спортивні споруди, повинні мати, зокрема: 

… 

журнал обліку використання спортивної споруди, порядок 

ведення якого визначається центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

фізичної культури та спорту. 

… 

Існуюча мережа державних і комунальних закладів фізичної 

культури і спорту не може бути скорочена без згоди центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері фізичної культури та спорту. 

… 

Стаття 49. Кадрове забезпечення сфери фізичної культури і 

спорту 

Держава забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації кадрів у сфері фізичної культури і спорту. 

Право проводити фізкультурно-оздоровчу та спортивну 

діяльність, фізкультурно-спортивну реабілітацію надається фахівцям, 

які мають спеціальну освіту та відповідний освітньо-кваліфікаційний 

рівень. Тренери та спортивні судді проходять обов'язкову атестацію в 

порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури 

та спорту. Атестація тренерів та спортивних суддів, фахівців з 

Стаття 49. Кадрове забезпечення сфери фізичної культури і 

спорту 

Держава забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації кадрів у сфері фізичної культури і спорту. 

Право проводити фізкультурно-оздоровчу та спортивну 

діяльність, фізкультурно-спортивну реабілітацію надається фахівцям, 

які мають ступінь вищої освіти у відповідній галузі знань.  

Тренери та спортивні судді проходять обов'язкову атестацію в 

порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

фізичної культури та спорту. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0273-18#n18
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0273-18#n26
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0273-18/paran18#n18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0273-18/paran26#n26
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0554-14/paran17#n17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0554-14/paran17#n17
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фізкультурно-спортивної реабілітації, які беруть участь у 

фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-реабілітаційних та 

спортивних заходах для інвалідів, проводиться Українським центром з 

фізичної культури і спорту інвалідів, у порядку, визначеному 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері фізичної культури та спорту. 

 

… 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері фізичної культури та спорту, бере участь у 

ліцензуванні та акредитації вищих навчальних закладів, у яких 

здійснюється підготовка фахівців сфери фізичної культури і спорту, в 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Абзаци відсутні 
 

 

 

 

 

 

 

… 

Абзац відсутній 

 

Атестація тренерів та спортивних суддів, фахівців з фізкультурно-

спортивної реабілітації, які беруть участь у фізкультурно-оздоровчих, 

фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах для інвалідів, 

проводиться Українським центром з фізичної культури і спорту 

інвалідів, у порядку, визначеному центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері фізичної культури та спорту. 

 

Центральний орган виконавчої влади, що формує та реалізує 

державну політику у сфері фізичної культури та спорту, бере участь у 

ліцензуванні та акредитації закладів вищої освіти, у яких 

здійснюється підготовка фахівців сфери фізичної культури і спорту, в 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Спортивні федерації із статусом національної спортивної 

федерації встановлюють та затверджують порядок ліцензування 

тренерів-викладачів з відповідного виду спорту. 

Спортивні федерації із статусом національної спортивної 

федерації можуть проводити навчання для тренерів, інших 

фахівців сфери фізичної культури і спорту, якщо це передбачено 

їх статутною діяльністю, для вдосконалення практичних і 

теоретичних знань з відповідних видів спорту. 

… 

Відшкодування витрат суб’єктів фізичної культури і спорту, 

пов’язаних з наданням волонтерської допомоги, здійснюється 

відповідно до закону. 

Стаття 50. Наукове забезпечення у сфері фізичної культури і 

спорту 

… 

Наукову і науково-методичну діяльність у сфері фізичної 

культури і спорту здійснюють наукові установи, вищі навчальні 

заклади III-IV рівнів акредитації у порядку, встановленому 

законодавством. 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері фізичної культури та спорту, затверджує 

Стаття 50. Наукове забезпечення у сфері фізичної культури і 

спорту 

… 

Наукову і науково-методичну діяльність у сфері фізичної 

культури і спорту здійснюють наукові установи, заклади вищої освіти 

III-IV рівнів акредитації у порядку, встановленому законодавством. 

 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, 
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п’ятирічні зведені плани науково-дослідної роботи у сфері фізичної 

культури і спорту. Аналіз виконання цих планів здійснюється 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері фізичної культури та спорту. Фінансування заходів, 

визначених цими планами, здійснюється на конкурсних засадах 

відповідно до закону. 

затверджує п’ятирічні зведені плани науково-дослідної роботи у сфері 

фізичної культури і спорту та здійснює аналіз їх виконання. 

Фінансування заходів, визначених цими планами, здійснюється на 

конкурсних засадах відповідно до закону. 

Стаття 53. Міжнародне співробітництво у сфері фізичної культури 

і спорту 

Міжнародне співробітництво у сфері фізичної культури і спорту 

здійснюється відповідно до законів України та міжнародних договорів 

України. 

Держава сприяє міжнародному співробітництву у сфері фізичної 

культури і спорту, зокрема шляхом укладення відповідних 

міжнародних договорів України. 

 

 

 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері фізичної культури та спорту, представляє інтереси 

України у сфері фізичної культури і спорту у відносинах з іншими 

державами та міжнародними організаціями фізкультурно-спортивної 

спрямованості, укладає в установленому порядку міжнародні 

договори у сфері фізичної культури і спорту. 

Стаття 53. Міжнародне співробітництво у сфері фізичної культури 

і спорту 

Міжнародне співробітництво у сфері фізичної культури і спорту 

здійснюється відповідно до законів України та міжнародних договорів 

України. 

Держава створює структури для належної координації 

розвитку та сприяння спорту як між різними органами державної 

влади та її установами, пов’язаними зі сферою спорту, так і між 

державним і добровільним сектором для досягнення цілей цього 

Закону. (Європейська спортивна хартія, Стаття 13. Внутрішня та міжнародна 

співпраця) 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері фізичної культури 

та спорту, представляє інтереси України у сфері фізичної культури і 

спорту у відносинах з іншими державами та міжнародними 

організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, укладає в 

установленому порядку міжнародні договори у сфері фізичної 

культури і спорту. 

Стаття 54. Відповідальність за порушення законодавства у сфері 

фізичної культури і спорту 

Особи, винні у порушенні законодавства у сфері фізичної 

культури і спорту, несуть цивільно-правову, дисциплінарну, 

адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до 

закону. 

Абзаци відсутні 

Стаття 54. Відповідальність за порушення законодавства у сфері 

фізичної культури і спорту 

Особи, винні у порушенні законодавства у сфері фізичної 

культури і спорту, несуть цивільно-правову, дисциплінарну, 

адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до 

закону. 

Спортсмен - член національних збірних команд України у разі 

його дискваліфікації (відсторонення) від участі у спортивних 

заходах, за використання заборонених у спорті засобів (допінгу) чи 

з інших підстав, одночасно виключається національною 
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спортивною федерацією, з національної збірної команди та 

штатної команди національних збірних команд України. (абзац 

перенесено із ст. 37 цього Закону) 

Такі спортсмени та їх особисті тренери здійснюють 

відшкодування до державного бюджету коштів отриманих як 

призові та несуть цивільно-правову, дисциплінарну, 

адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до 

закону. 

За порушення правил національних спортивних змагань та 

регламентних норм спортивних федерацій суб’єкти фізичної 

культури і спорту несуть відповідальність відповідно до положень 

таких правил та регламентних документів національних 

спортивних федерацій. 

Частина відсутня ІІ. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2025 року. 

2. Кабінету Міністрів України до дня набрання чинності цим 

Законом:  

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим 

Законом; 

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними 

органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у 

відповідність із цим Законом. 

 

 

 

 


