
Самостійний структурний 

підрозділ 
Основні завдання 

Департамент фізичної культури та 

неолімпійських видів спорту 

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

в межах своїх повноважень проєктів нормативно- правових актів з питань розвитку фізичної культури. 

неолімпійських та національних видів спорту, здорового способу життя та масового спорту, стратегій, 

державних цільових програм, концепцій, інших документів. 

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. Участь, у межах повноважень, у провадженні міжнародної діяльності у сфері фізичної культури і 

спорту. 

5. Участь у визначенні перспектив, пріоритетних напрямів та прогнозів розвитку сфери фізичної 

культури і спорту, реалізації їх згідно з чинним законодавством у напрямах пріоритетних 

неолімпійських видів спорту, національних видів спорту, фізичного виховання, здорового способу 

життя та масового спорту серед різних верств населення (у тому числі спорту осіб з інвалідністю та 

спорту ветеранів). 

6. Розробка проєкту державної соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту та 

організація її виконання у межах своїх повноважень. 

7. Здійснення моніторингу програм, проєктів і заходів з питань, що належать до його компетенції. 

8. Підготовка пропозицій щодо визнання в Україні видів спорту та сприяння їх розвитку на території 

країни. 

9. Організація та забезпечення проведення на території України всеукраїнських змагань, навчально-

тренувальних зборів збірних команд України з неолімпійських видів спорту, забезпечення підготовки 

та участі збірних команд країни в офіційних міжнародних змаганнях, Всесвітніх іграх з неолімпійських 

видів спорту, Всесвітній шаховій Олімпіаді, Всесвітніх інтелектуальних іграх, Всесвітніх іграх з 

єдиноборств, Всесвітніх іграх серед ветеранів та інших спортивних змаганнях. 

10. Проведення всеукраїнських заходів з масового спорту та спорту ветеранів, підготовка та участь у 

відповідних міжнародних змаганнях. 

11. Забезпечення відповідно до закону збирання адміністративних даних і проведення статистичних 

спостережень з метою одержання інформації про сферу фізичної культури і спорту. 

12. Координація заходів центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо проведення 

щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України. 



13. Визначення показників стану розвитку сфери фізичної культури і спорту та фізичного здоров'я 

різних груп населення, соціальних стандартів та нормативів. 

14. Організація, у межах повноважень, здійснення контролю за якістю фізкультурно-спортивних 

послуг. 

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

у забезпеченні розвитку неолімпійських та національних видів спорту, спорту ветеранів, національним 

спортивним федераціям осіб з інвалідністю з нозологій - у розвитку видів спорту осіб з інвалідністю, 

поліпшенню їх матеріально-технічної бази, надання іншої підтримки. 

16. Взаємодія, у межах повноважень, з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної 

спрямованості. 

17. Взаємодія, у межах повноважень, з центральними органами виконавчої влади, іншими державними 

органами та органами місцевого самоврядування у сфері фізичної культури і спорту. 

18. Надання практичної допомоги структурним підрозділам з питань фізичної культури і спорту Ради 

міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних 

адміністрацій з питань, що належать до його компетенції. 

 

 


