
Самостійний структурний 

підрозділ 
Основні завдання 

Департамент олімпійського спорту 1. Участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту, розробка 

в межах своїх повноважень проєктів нормативно- правових актів, Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України, державних цільових програм і заходів. 

2. Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції 

департаменту, розробка пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку 

проєктів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд 

керівництва Мінмолодьспорту. 

3. Погодження проєктів законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших 

центральних органів виконавчої влади, підготовка в межах повноважень, висновків і пропозицій до 

проєктів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та 

проєктів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої 

ініціативи. 

4. Сприяння та координація роботи з розвитку в Україні олімпійських видів спорту. Вжиття заходів 

щодо розробки та забезпечення реалізації концепцій, комплексних та цільових програм, здійснення 

прогнозування та сприяння розвитку інфраструктури олімпійських видів спорту. 

5. Сприяння національним спортивним федераціям України та фізкультурно- спортивним товариствам 

у забезпеченні розвитку олімпійських видів спорту, поліпшенню їхньої матеріально-технічної бази, 

надання іншої підтримки.  

6. Організаційно-методичне забезпечення діяльності мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл 

вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, закладів спеціалізованої освіти 

спортивного профілю із специфічними умовами навчання, здійснення разом із заінтересованими 

органами виконавчої влади заходів для їхнього розвитку. 

7. Організація аналітичного, науково-методичного та медичного забезпечення національних збірних 

команд України та олімпійської підготовки.  

8. Підготовка пропозицій щодо призначення державних стипендій, стипендій Кабінету Міністрів 

України спортсменам, тренерам, видатним діячам та ветеранам фізичної культури і спорту. 

9. Взаємодія із структурними підрозділами з фізичної культури та спорту органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування, громадськими організаціями фізкультурно-спортивної 

спрямованості з питань, що належать до компетенції Департаменту. 

10. Сприяння в установленому порядку розвитку матеріально-технічної бази Національного 

олімпійського комітету України, надання йому організаційної допомоги щодо розвитку олімпійського 

руху, забезпечення підготовки та участі національних збірних команд України в міжнародних 

змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейський олімпійські комітети, включаючи Олімпійські 

ігри. 

 

 


