
Додаток  

до наказу Міністерства молоді та спорту України 

                                                «Про затвердження Операційного плану  

роботи Міністерства молоді та  

спорту України на 2023 рік» 

 

Операційний план 

роботи Міністерства молоді та спорту України  

на 2023 рік 

 

Назва та номер 

завдання 

 

Назва заходу 

Дата  

початку 

реалізації 

завдання/ 

заходу 

Дата 

завершення 

реалізації 

завдання/ 

заходу 

Індикатор 

виконання 

завдання/заходу 

Очікуваний ефект 

від реалізації 

завдання 

 

Відповідальний 

структурний 

підрозділ 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Стратегічна ціль 1. Популяризація українських суспільно-державних цінностей, зокрема самобутності, 

 соборності, волі і гідності Українського народу та формування на їх основі національно-патріотичного світогляду 

Операційна ціль 1.1. Підвищення рівня української національної та громадянської ідентичності 

Завдання 1.1.1: 

Сприяти проведенню 

заходів національно-

патріотичного 

виховання, 

спрямованих на 

формування 

української 

громадянської 

ідентичності 

 

Захід 1.1.1.1: 

Реалізувати 

Всеукраїнську акцію 

«Єдина Україна»  

Січень 

 

Грудень реалізовано  не 

менше п’яти заходів 

Всеукраїнської акції 

«Єдина Україна» 

 

формування української 

національної та 

громадянської ідентичності 

на основі суспільно-

державних (національних) 

цінностей;   

 

охоплення близько          

50 000 осіб 

всеукраїнськими заходами 

(проєктами) 

Відділ 

національно-

патріотичного 

виховання 
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Завдання 1.1.2: 

Залучити населення з 

деокупованих 

територій України, а 

також внутрішньо  

переміщених осіб до  

процесів національно-

патріотичного 

виховання 

 

 

 

Захід 1.1.2.1:  

Поширити інформаційні 

матеріали  

Всеукраїнської акції 

«Єдина Україна»   серед 

населення з 

деокупованих територій 

та внутрішньо-

переміщених осіб 

Січень 

 

Грудень поширено 

інформаційні 

матеріали  

 

формування 

української 

національної та 

громадянської 

ідентичності на основі 

суспільно-державних 

(національних) 

цінностей;   

 

охоплення близько          

50 000 осіб 

всеукраїнськими 

заходами (проєктами) 

Відділ 

національно-

патріотичного 

виховання 

Завдання 1.1.3: 

Підвищити рівень 

знань у населення про 

видатних осіб 

українського 

державотворення, 

борців за незалежність 

України 

Захід 1.1.3.1: 

Провести серію онлайн 

лекцій, присвячених 

відзначенню пам’ятних 

дат і ювілеїв у 2023 році 

Січень Грудень проведено не 

менше 10 лекцій, 

присвячених 

відзначенню 

пам’ятних дат і 

ювілеїв у 2023 році 

 

 

подолання у 

населення 

розбіжностей в 

уявленнях про 

історичне минуле, 

зокрема про 

тоталітарну добу, 

голодомори і 

політичні репресії;  

 

охоплено близько      

10 000 осіб 

Відділ 

національно-

патріотичного 

виховання 

Операційна ціль 1.2. Подолання посттоталітарних деструктивних наслідків у свідомості населення України 

Завдання 1.2.1: 

Сприяти підвищенню 

ролі української мови 

як національної 

цінності, подоланню 

Захід 1.2.1.1:  

Поширити навчальні та 

просвітницькі матеріали 

з української мови серед 

населення 

Січень Грудень розміщено  

навчальні та 

просвітницькі 

матеріали на 

інформаційних 

популяризація 

україномовного 

контенту та 

української мови 

серед населення;   

Відділ 

національно-

патріотичного 

виховання 
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мовно-культурної 

меншовартості 

українців 

ресурсах 

Мінмолодьспорту, 

обласних, 

Київської міської 

державних 

адміністрацій 

охоплено близько          

6 000 осіб 

Стратегічна ціль 2. Збільшення чисельності населення, готового до захисту незалежності та територіальної цілісності України 

Операційна ціль 2.1. Популяризація і підвищення престижу військової та спеціальної державної служби 

Завдання 2.1.1: 

Сприяти підготовці 

кваліфікованого 

кадрового потенціалу 

для організації та 

здійснення програм, 

проєктів та заходів із 

національно-

патріотичного 

виховання 

Захід 2.1.1.1:  

Провести всеукраїнський 

тренінг, спрямований на 

підготовку фахівців 

національно-

патріотичного виховання 

Березень Грудень проведено не 

менше  двох 

заходів, 

спрямованих на 

підготовку 

фахівців, 

активістів, 

волонтерів 

 

підготовка близько 

100 фахівців, 

активістів, волонтерів, 

які займаються 

питаннями 

національно-

патріотичного 

виховання 

Відділ 

національно-

патріотичного 

виховання 

                             Операційна ціль 2.2. Залучення громадян (зокрема молоді) до громадського сприяння безпеці та обороні України 

Завдання 2.2.1:  

Сприяти формуванню 

у громадян готовності 

до захисту України 

Захід 2.2.1.1: Реалізувати 

Всеукраїнський тренінг 

«Цивільний захист» 

Березень Грудень реалізовано 

Всеукраїнський 

тренінг «Цивільний 

захист» 

збільшення 

чисельності 

населення, готового 

до виконання 

обов’язку із захисту 

незалежності та 

територіальної 

цілісності України;  

охоплення близько       

20 000 осіб 

всеукраїнськими  

заходами (проєктами) 

Відділ 

національно-

патріотичного 

виховання 
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                                       Стратегічна ціль 3. Створення умов для реінтеграції, адаптації, соціалізації та розвитку молодих осіб,  

                                                             які належать до різних груп, та їхньої участі у відновленні країни  

Операційна ціль 3.1. Забезпечення доступу молоді до актуальних програм та послуг, 

що надаються молодіжними центрами/просторами, організаціями та фахівцями, що працюють  з молоддю (зокрема Українським 

молодіжним фондом, Всеукраїнським молодіжним центром, інститутами громадянського суспільства) 

Завдання 3.1.1: 

Створити умови для 

участі молоді у 

відновленні країни, 

зокрема шляхом її 

залучення до 

діяльності 

молодіжних 

центрів/просторів, 

молодіжних рад, 

інститутів 

громадянського 

суспільства, та 

активізації молоді 

української діаспори  

Захід 3.1.1.1: 

Забезпечити реалізацію 

Національної програми 

«ВідНОВА:UA» 

Квітень Грудень близько 300 

молодих людей 

взяли участь у 

молодіжних 

обмінах у рамках 

реалізації 

Національної 

програми 

«ВідНОВА:UA» 

залучення молоді з 

різних областей 

України до процесу 

відновлення 

молодіжних центрів 

та просторів, 

нормалізації життя у 

громадах, що 

постраждали 

внаслідок військової 

агресії  Російської 

Федерації проти 

України; 

Департамент 

молодіжної 

політики 

 

 

Захід  3.1.1.2: 

Здійснити, за участю  

державної установи 

«Всеукраїнський 

молодіжний центр», 

аналіз  діяльності  

молодіжних центрів та 

просторів  

Жовтень Грудень здійснено аналіз 

діяльності  

молодіжних 

центрів та 

просторів 

забезпечення 

функціонування 

близько 180 

молодіжних центрів 

та просторів, які 

здійснюють роботу з 

молоддю, враховуючи 

виклики, пов’язані з 

військовою агресією 

Російської Федерації 

проти України 

Департамент 

молодіжної 

політики 
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Завдання 3.1.2:  

Підвищити рівень 

компетентностей 

молоді, у тому числі 

громадянських 

Захід 3.1.2.1: 

Провести спільно з 

партнерськими 

організаціями, зокрема з 

Всеукраїнським 

молодіжним центром, 

актуальні заходи для 

молоді, враховуючи 

виклики, пов’язані з  

військовою агресією 

Російської Федерації  

проти України  

 

Квітень Грудень проведено до п’яти  

заходів для молоді 

(у тому числі 

онлайн) 

підвищення рівня 

компетентностей 

понад 16 тис. молодих 

людей з усіх областей 

України, охоплених 

заходами, 

спрямованими на  

реінтеграцію, 

адаптацію, 

соціалізацію та 

розвиток молодих 

осіб;  

 

Департамент 

молодіжної 

політики 

 

 

Захід 3.1.2.2: 

Провести конкурсний 

відбір проєктів, 

розроблених  

молодіжними, дитячими 

громадськими 

організаціями, 

спрямованих на 

підвищення рівня 

компетентностей молоді 

 

  

 

Квітень Грудень Проведено 

конкурсний відбір; 

 

надано підтримку 

не менше ніж  

п’ятьом проєктам 

 

 

 

охоплення близько       

50 тис. молодих 

людей проєктами 

молодіжних та 

дитячих громадських 

організацій  

Департамент 

молодіжної 

політики 
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Завдання 3.1.3: 

Сприяти розвитку 

волонтерської 

діяльності серед 

молоді та визнанню 

державою її 

досягнень, зокрема 

через впровадження 

європейських 

інструментів 

Захід 3.1.3.1: 

Створити умови для 

забезпечення діяльності  

Національної 

волонтерської 

платформи 

 

Січень Грудень на  Національній 

волонтерській  

платформі  

зареєстровано 

близько 

200 волонтерських 

можливостей;  

 

близько  

12 тис. людей  

зареєстровано на  

Національній 

волонтерській  

платформі  

сприяння розвитку 

волонтерської 

діяльності серед 

молоді; 

 

охоплення близько  

30 тис. молодих 

людей проєктами 

молодіжних та 

дитячих громадських 

організацій 

Департамент 

молодіжної 

політики 

 

Захід 3.1.3.2: 

Провести конкурсний 

відбір проєктів, 

розроблених 

молодіжними,  дитячими 

громадськими 

організаціями, 

спрямованих  

на підвищення рівня 

культури волонтерства 

серед молоді 

 

Квітень Грудень проведено 

конкурсний відбір;  

 

надано підтримку 

не менше ніж двом 

проєктам 

 Департамент 

молодіжної 

політики 
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Завдання 3.1.5: 

Забезпечити 

здійснення 

міжнародних 

молодіжних обмінів 

Захід 3.1.5.1: 

Внести зміни до Порядку 

здійснення Українсько-

Польських обмінів 

молоддю та проведення 

заходів відповідно до 

Договору між Кабінетом 

Міністрів України та 

Урядом Республіки 

Польща про Українсько-

Польську Раду обміну 

молоддю, затвердженого 

наказом Міністерства 

молоді та спорту 

України від 04 липня 

2016 року № 2643, 

зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції 

України 11 липня 2016 

року за № 937/29067 

Січень Лютий підготовлено наказ 

Мінмолодьспорту 

 

подальший розвиток 

українсько-

польського та  

українсько-

литовського 

молодіжного 

співробітництва, 

налагодження прямих 

контактів між 

молодіжними 

організаціями, 

установами України 

та  Литовської 

Республіки, 

Республіки Польща, а 

також сприяння 

європейській 

інтеграції України; 

 

забезпечення участі 

близько 180 молодих 

людей в обмінах між 

Україною і Польщею; 

 

забезпечення участі 

близько 80 молодих 

людей в обмінах між 

Україною і Литвою. 

Підготовлено до 

підписання Угоду між 

Урядом України та 

Урядом Канади про 

мобільність молоді 

Департамент 

молодіжної 

політики 
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Захід 3.1.5.2: 

Внести зміни до Порядку 

здійснення обмінів 

молоддю України та 

Литви та 

проведення заходів 

відповідно до Угоди між 

Урядом України та 

Урядом Литовської 

Республіки про Раду 

обмінів молоддю 

України та Литви, 

затвердженого наказом 

Мінмолодьспорту від 

16.11.2016 № 4297, 

зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції                            

18 листопада 2016 р. за  

№ 1498/29628 (зі 

змінами) 

 

Січень Лютий підготовлено наказ 

Міністерства 

молоді та спорту 

України 

 

 Департамент 

молодіжної 

політики 

 

 

Захід 3.1.5.3: 

Сприяти реалізації 

проєктів інститутами 

громадянського 

суспільства, закладами 

освіти та комунальними 

установами, які 

працюють з молоддю, у 

рамках здійснення 

українсько-польських 

обмінів молоддю 

Червень Листопад реалізовано до 

шести проєктів  

 Департамент 

молодіжної 

політики 
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Захід 3.1.5.4: 

Сприяти реалізації 

проєктів інститутами 

громадянського 

суспільства та 

установами, які 

працюють з молоддю у 

рамках здійснення  

обмінів молоддю 

України та Литви 

 

Червень Листопад реалізовано до 

трьох проєктів  

 Департамент 

молодіжної 

політики 

 

 

Захід 3.1.5.5:  
Сприяти організації 
засідань Комітету Ради 
обмінів молоддю 
України та Литви та 
Українсько-Польської 
Ради обміну молоддю 
 

Січень Грудень проведено 

засідання Комітету 

Ради обмінів 

молоддю України 

та Литви з 

Міністерством 

соціальної безпеки 

та праці Литовської 

Республіки та 

Українсько-

Польської Ради 

обміну молоддю з 

Міністерством 

спорту і туризму 

Республіки Польща 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 

 

Департамент 

молодіжної 

політики 
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Захід 3.1.5.6:  

Розробити та внести на 

розгляд Уряду проєкт 

розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про 

підписання Угоди між 

Урядом України та 

Урядом Канади про 

мобільність молоді» 

Січень Грудень внесено на розгляд 

Уряду проєкт 

розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

підписання Угоди 

між Урядом 

України та Урядом 

Канади про 

мобільність 

молоді» 

 

 Управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 

 

Департамент 

молодіжної 

політики 

Завдання 3.1.7 

Створити умови для 

повноправного 

членства України в 

програмі ЄС Еразмус+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захід 3.1.7.1:  

Забезпечити участь 

Мінмолодьспорту у 

засіданнях постійних 

комітетів та 

конвенційних органів 

Ради Європи з питань 

молоді та заходах, 

зокрема: 

- двосторонніх органів 

асоціації між Україною 

та Європейським 

Союзом; 

- платформи № 4 

ініціативи ЄС "Східне 

партнерство" 

Ініціативи ЄС для 

Дунайського регіону, 

інших 

- Європейського 

керівного комітету з 

   Січень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень підготовлено 

матеріали та 

проведено 

організаційну 

роботу щодо 

забезпечення участі 

керівництва 

Мінмолодьспорту у 

засіданнях 

постійних комітетів 

та конвенційних 

органів Ради 

Європи з питань 

молоді та заходах 

ЄС у сфері 

молодіжної 

політики. 

Підготовлені 

проєкти технічних  

створення умови 

щодо  виконання 

Україною Угоди про 

асоціацію між 

Україною та ЄС у 

сфері фізичної 

культури і спорту, 

інтеграції України в 

ЄС, зокрема   

повноправного 

членства України в 

програмі ЄС Еразмус+ 

 

  

Управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 

 

Департамент 

молодіжної 

політики 
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питань молоді Ради 

Європи та Спільної ради 

молоді 

 

 

 

 

 

завдань, наказів, 

кошторисів; звітів 

за результатами  

участі  керівництва 

Мінмолодьспорту у 

міжнародних 

заходах, у тому 

числі організація 

закордонних 

відряджень 

 

 

Захід 3.1.7.2: 

Забезпечити виконання 

плану заходів, 

затвердженого 

розпорядженням 

Кабінету Міністрів 

України від 17 вересня 

2014 року № 847 "Про 

імплементацію Угоди 

про асоціацію між 

Україною, з однієї 

сторони, та 

Європейським Союзом, 

Європейським 

Співтовариством з 

атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з 

іншої сторони" 

Січень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень 

 

 

 

 

 

 

 

 

підготовлено 

чотири 

щоквартальні звіти 

про виконання 

плану заходів "Про 

імплементацію 

Угоди про 

асоціацію між 

Україною, з однієї 

сторони, та 

Європейським  

Союзом, 

Європейським 

Співтовариством з 

атомної енергії і 

їхніми державами-

членами, з іншої 

сторони" та 

надіслані до 

Секретаріату 

Кабінету Міністрів 

України  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління 

міжнародного 

співробітництва  

та європейської 

інтеграції 
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Операційна ціль 3.2. Забезпечення кадрового потенціалу для надання послуг різним категоріям населення 

Завдання 3.2.1: 

Забезпечити навчання 

фахівців, 

представників 

молодіжних центрів і 

просторів, 

організацій, що 

працюють з молоддю, 

зокрема шляхом 

реалізації програми 

«Молодіжний 

працівник» 

Захід 3.2.1.1: 

Провести заходи для 

представників 

державного та 

громадського секторів, 

які працюють з молоддю 

(спільно з ПРООН, 

проєктом Ради Європи 

«Молодь за демократію 

в Україні: фаза ІІ», 

проєктом USAID 

«Добре») 

Квітень Грудень проведено до п’яти 

заходів  

(у тому числі 

онлайн)  

 

охоплення близько 

700 представників з 

державного та 

громадського 

секторів, які 

здійснюють роботу з 

молоддю, враховуючи 

виклики, пов’язані з  

військовою агресією 

Російської Федерації 

проти України; 

 

Департамент 

молодіжної 

політики 

 

 

Захід 3.2.1.2: 

Провести заходи для 

представників 

молодіжних центрів 

(спільно з проєктом Ради 

Європи «Молодь за 

демократію в Україні: 

фаза ІІ») 

Квітень Грудень проведено до трьох 

заходів (у тому 

числі онлайн) для 

представників 

молодіжних 

центрів 

отримання близько 70  

представниками 

молодіжних центрів 

відповідних 

компетентностей для 

створення 

безбар’єрного 

простору та 

посилення соціальної 

згуртованості молоді 

Департамент 

молодіжної 

політики 

 

Завдання 3.2.2: 

Сприяти 

затвердженню вимог 

до кваліфікації 

працівника 

молодіжної сфери 

(молодіжний 

працівник) 

Захід 3.2.2.1: 

Забезпечити громадське 

обговорення проєкту 

професійного стандарту 

«Фахівець з питань 

молоді «молодіжний 

працівник») 

 

Січень Лютий проведено 

громадське 

обговорення 

затвердження вимог 

до кваліфікації 

працівника 

молодіжної сфери 

(молодіжний 

працівник) 

Департамент 

молодіжної 

політики 
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Захід 3.2.2.2: 

Погодити проєкт 

професійного стандарту 

«Фахівець з питань 

молоді «молодіжний 

працівник» з 

репрезентативними 

всеукраїнськими 

об’єднаннями 

професійних спілок на 

галузевому рівні 

 

Лютий Квітень погоджено проєкт 

професійного 

стандарту 

«Фахівець з питань 

молоді 

«молодіжний 

працівник»   

 Департамент 

молодіжної 

політики 

 

Захід 3.2.2.3: 

Погодити проєкт 

професійного стандарту 

«Фахівець з питань 

молоді «молодіжний 

працівник» з 

Національним 

агентством кваліфікацій  

Квітень Травень погоджено проєкт 

професійного 

стандарту 

«Фахівець з питань 

молоді 

«молодіжний 

працівник» з 

Національним 

агентством 

кваліфікацій 

 

 Департамент 

молодіжної 

політики 

 

Захід 3.2.2.4: 

Затвердити проєкт 

професійного стандарту 

«Фахівець з питань 

молоді «молодіжний 

працівник» 

Національним агенством 

кваліфікацій 

 

 

Травень Червень затверджено 

професійний 

стандарт «Фахівець 

з питань молоді 

«молодіжний 

працівник» 

 Департамент 

молодіжної 

політики 
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Захід 3.2.2.5: 

Забезпечити реєстрацію  

професійного стандарту 

«Фахівець з питань 

молоді «молодіжний 

працівник» 

Національним агенством 

кваліфікацій 

Червень Липень здійснено 

реєстрацію   

 Департамент 

молодіжної 

політики 

Операційна ціль 3.3. Модернізація молодіжних центрів та просторів 

Завдання 3.3.1: 

Сприяти відновленню 

пошкоджених та 

будівництву нових 

молодіжних центрів і 

просторів 

Захід 3.3.1.1: 

Здійснити аналіз 

пошкоджених та 

зруйнованих 

молодіжних центрів 

Січень Грудень здійснено аналіз 

пошкоджених та 

зруйнованих 

молодіжних 

центрів 

створення переліку 

пошкоджених та 

зруйнованих 

молодіжних центрів  

Департамент 

молодіжної 

політики 

Стратегічна ціль 4. Українці регулярно та свідомо займаються фізичною культурою і спортом 

Операційна ціль 4.1. Збільшення кількості населення, яке займається руховою 

активністю та веде здоровий спосіб життя 

Завдання 4.1.1: 

Популяризувати та 

організувати 

оздоровчу рухову 

активність населення, 

зокрема осіб з 

інвалідністю, шляхом 

реалізації соціального 

проекту «Активні 

парки – локації 

здорової України» 

Захід 4.1.1.1:  

Сприяти проведенню 

заходів у рамках  

соціального проекту 

«Активні парки – локації 

здорової України» 

 

Січень Грудень проведено не 

менше 20 заходів у 

рамках соціального 

проекту 

«Активні парки - 

локації здорової 

України» 

 

 

збільшення частки 

населення, залученого 

до рухової активності 

та спорту; 

визначення кількості 

та стану локацій 

соціального проекту 

«Активні парки - 

локації здорової 

України», придатних 

для організації занять 

з оздоровчої рухової 

активності населення 

Департамент 

фізичної 

культури та 

неолімпійських 

видів спорту 

 

Всеукраїнський 

центр фізичного 

здоров’я 

населення 

«Спорт для всіх» 

(за згодою) 
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Захід 4.1.1.2: 

Провести моніторинг 

стану спортивних 

локацій соціального 

проекту «Активні парки 

- локації здорової 

України» у регіонах 

України для занять 

руховою активністю 

Січень Грудень проведено 

моніторинг стану 

спортивних локацій 

соціального 

проекту «Активні 

парки - локації 

здорової України» 

у регіонах України  

 Департамент 

фізичної 

культури та 

неолімпійських 

видів спорту 

 

Всеукраїнський 

центр фізичного 

здоров’я 

населення 

«Спорт для всіх» 

(за згодою) 

 

Завдання 4.1.2: 

Провести 

інформаційну 

кампанію з метою 

залучення до занять 

фізичною культурою і 

спортом усіх груп 

населення, зокрема 

осіб з інвалідністю 

Захід 4.1.2.1:    

Поширити інформаційні 

матеріали  на сторінках 

соціальних мереж із 

залученням провідних 

спортсменів з 

інвалідністю та їхніх 

тренерів 

 

 

 

 

Січень Грудень розміщено   

950 інформаційних 

повідомлень  

залучення частки усіх 

груп населення, у 

тому числі осіб з 

інвалідністю, до 

занять фізичною 

культурою і спортом; 

 

популяризація занять 

руховою активністю 

та спортом; 

 

Укрцентр 

«Інваспорт» 

 

Національний 

комітет спорту 

інвалідів 

України 

(за згодою) 

https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
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Захід 4.1.2.2: 

Провести інформаційні 

заходи, у тому числі в 

рамках соціального 

проекту «Активні парки 

– локації здорової 

України», з метою 

залучення різних груп 

населення до фізичної 

культури і спорту 

Січень Грудень поширено не 

менше  

100 публікацій 

щодо заходів з 

фізичної культури 

та спорту 

популяризація видів 

спорту осіб з 

інвалідністю 

 

Департамент 

фізичної 

культури та 

неолімпійських 

видів спорту 

 

Всеукраїнський 

центр фізичного 

здоров’я 

населення 

«Спорт для всіх» 

(за згодою) 

 

 

 

Захід 4.1.2.3:   
Виготовити та 

розмістити на сторінках 

соціальних мереж та  

онлайн платформах 

інформаційні 

відеоматеріали з 

заняттями руховою 

активністю із 

залученням  провідних 

спортсменів та тренерів  

Січень Грудень створено не менше 

50 відеороликів 

 Департамент 

фізичної 

культури та 

неолімпійських 

видів спорту 

 

Всеукраїнський 

центр фізичного 

здоров’я 

населення 

«Спорт для всіх» 

(за згодою) 
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Операційна ціль 4.2. Створення умов для залучення до занять фізичною культурою різних груп населення,  

у тому числі осіб з інвалідністю, ветеранів війни та членів їх сімей 

Завдання 4.2.1: 

Здійснити 

організаційно-

практичні заходи з 

проведення 

фізкультурно -

спортивної 

реабілітації 

Захід 4.2.1.1: 

Провести заходи з 

фізкультурно-спортивної 

реабілітації серед осіб з 

інвалідністю, у тому 

числі за участю осіб, які 

отримали інвалідність 

внаслідок участі у 

бойових діях, АТО/ ООС 

на базі Західного 

реабілітаційно-

спортивного центру   
Національний комітет 

спорту інвалідів України 

 

Січень Грудень проведено  

35 заходів з 

фізкультурно-

спортивної 

реабілітації серед 

осіб  з інвалідністю 

 

охоплення частки 

населення з 

інвалідністю заходами 

з фізкультурно-

спортивної 

реабілітації, 

забезпечення 

сприяння їхній 

соціальній інтеграції 

Укрцентр 

«Інваспорт» 

 

Національний 

комітет спорту 

інвалідів 

України 

(за згодою) 

Завдання 4.2.2: 

Сприяти залученню 

ветеранів війни та 

членів їхніх сімей, 

сімей загиблих 

(померлих) ветеранів 

війни до 

фізкультурно-

оздоровчих та 

спортивних заходів, 

занять з рухової 

активності тощо 

Захід 4.2.2.1:  

Залучити до 

фізкультурно-

оздоровчих заходів 

ветеранів війни та членів 

їхніх сімей, сімей 

загиблих (померлих) 

ветеранів війни 

Січень Грудень залучено не менше 

150 ветеранів війни 

та членів їхніх 

сімей, сімей 

загиблих 

(померлих) 

ветеранів війни 

популяризація занять 

руховою активністю 

та спортом, як засобу 

психологічної та 

фізичної реабілітації  

ветеранів війни та 

членів їхніх сімей, 

сімей загиблих 

(померлих) ветеранів 

війни 

Департамент 

фізичної 

культури та 

неолімпійських 

видів спорту 

 

https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
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Захід 4.2.2.2:  

Сприяти розвитку 

спорту ветеранів війни у 

співпраці з 

Міністерством у справах 

ветеранів України   

 

Січень Грудень надано 

організаційно-

методичну 

допомогу  

 Департамент 

фізичної 

культури та 

неолімпійських 

видів спорту 

 

Операційна ціль 4.3. Підвищення якості та доступності фізкультурно-спортивних послуг 

Завдання 4.3.1: 

Сприяти створенню 

конкурентного 

середовища діяльності 

громадських 

об'єднань 

фізкультурно-

спортивного 

спрямування 

Захід 4.3.1.1:   

Затвердити критерії 

розподілення бюджетних 

коштів між  

громадськими 

об’єднаннями 

фізкультурно-

спортивного 

спрямування 

 

Січень Грудень критерії 

розподілення 

бюджетних коштів 

між  громадськими 

об’єднаннями 

фізкультурно-

спортивного 

спрямування, 

затверджені  

наказом 

Мінмолодьспорту 

створення підґрунтя 

для надання 

фінансової підтримки 

громадським 

об’єднанням 

фізкультурно-

спортивного 

спрямування на 

проведення 

фізкультурно-

оздоровчих заходів на 

конкурсних засадах; 

 

Департамент 

фізичної 

культури та 

неолімпійських 

видів спорту 

 

 

Захід 4.3.1.2:   

Сприяти проведенню 

заходів, спрямованих на 

розвиток масового 

спорту та рухової 

активності 

 

 

Січень Грудень проведено не 

менше 100 заходів 

залучення різних груп 

населення до 

оздоровчої рухової 

активності та занять 

спортом 

Департамент 

фізичної 

культури та 

неолімпійських 

видів спорту 
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Завдання 4.3.2: 

Запровадити 

державний стандарт у 

сфері надання 

фізкультурно-

спортивних послуг 

Захід 4.3.2.1:   

Внести зміни до 

нормативно-правових 

актів у частині 

приведення їх у 

відповідність до Закону 

України «Про внесення 

змін до Законів України 

"Про державні соціальні 

стандарти та державні 

соціальні гарантії" та 

"Про фізичну культуру і 

спорт" щодо 

запровадження 

державних стандартів у 

сфері фізичної культури 

і спорту та державних 

соціальних нормативів 

надання послуг 

суб'єктам сфери фізичної 

культури і спорту» 

 

Січень Грудень внесено зміни до 

нормативно-

правових актів   

підвищення якості та 

доступності 

фізкультурно-

спортивних послуг 

Департамент 

фізичної 

культури та 

неолімпійських 

видів спорту 

 

 Захід 4.3.2.2:  

Затвердити державні 

стандарти у сфері 

фізичної культури і 

спорту 

 

 

 

 

 

Січень  Грудень  затверджено  

державні стандарти 

у сфері фізичної 

культури і спорту 

 Департамент 

фізичної 

культури та 

неолімпійських 

видів спорту 
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Операційна ціль 4.4. Формування мережі сучасних об’єктів спортивної інфраструктури, 

доступних для усіх груп населення, зокрема осіб з інвалідністю 

Завдання 4.4.1: 

Провести аудит стану 

пошкодженої/знищено

ї спортивної 

інфраструктури та 

спортивних локацій 

Захід 4.4.1.1: 

Провести моніторинг  

щодо фактів руйнувань 

та пошкоджень 

спортивної 

інфраструктури в 

регіонах України 

внаслідок  військової 

агресії  Російської 

Федерації проти України 

 

Січень Грудень сформовано 

перелік 

зруйнованої та 

пошкодженої  

спортивної 

інфраструктури  

створення підґрунтя 

для відновлення 

спортивної 

інфраструктури, що 

зазнала руйнувань 

внаслідок воєнних дій 

Відділ 

інвестицій та 

розвитку 

спортивної 

інфраструктури 

Стратегічна ціль 5. Україна – спортивна держава, що належить до групи передових країн,  

де створено умови та можливості для ефективної підготовки спортсменів світового рівня,  

визначено важливість орієнтації на олімпійські, неолімпійські види спорту та види спорту осіб з інвалідністю 

Операційна ціль 5.1. Створення умов для відновлення та ефективного розвитку спорту вищих досягнень та резервного спорту 

Завдання 5.1.1: 

Провести моніторинг 

та оцінку існуючого 

стану функціонування 

закладів фізичної 

культури і спорту, у 

тому числі дитячо-

юнацького та 

резервного спорту 

 

Захід 5.1.1.1: 

Здійснити аналіз  стану 

функціонування закладів 

фізичної культури і 

спорту 

Січень Червень підготовлено 

аналітичний звіт 

щодо діяльності 

закладів фізичної 

культури і спорту 

за 2022 рік  

визначення стану, 

умов,  можливостей 

для самореалізації 

дітей та молоді 

шляхом занять 

спортом та 

спортивного 

удосконалення; 

 

 

Департамент 

олімпійського 

спорту 

 

Департамент 

фізичної 

культури та 

неолімпійських 

видів спорту 

 

Укрцентр 

«Інваспорт» 
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Захід  5.1.1.2:  

Забезпечити 

оперативний 

моніторинг діяльності 

дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл в 

період воєнного стану 

 

Квітень Грудень забезпечено 

формування 

щомісячної, 

оперативної, 

аналітичної 

інформації 

(станом на 05 міця) 

  Департамент 

олімпійського 

спорту 

Завдання 5.1.2: 

Здійснити оцінку 

кадрового ресурсу у 

закладах фізичної 

культури і спорту, 

спроможного 

виконувати обов’язки 

у період воєнного 

стану в Україні та 

після його відміни 

Захід 5.1.2.1: 

Здійснити аналіз 

стосовно наявного 

кадрового ресурсу 

закладів дитячо-

юнацького та резервного 

спорту,  спроможного 

виконувати обов’язки 

під час воєнного стану в 

Україні та після його 

скасування 

 

Квітень Червень підготовлено 

аналітичний звіт 

щодо наявного 

кадрового ресурсу 

закладів дитячо-

юнацького та 

резервного спорту 

визначення 

можливості 

забезпечення 

повноцінної роботи 

закладів дитячо-

юнацького та 

резервного спорту 

Департамент 

олімпійського 

спорту 

Завдання 5.1.3: 

Сприяти відновленню 

матеріально-технічної 

бази закладів фізичної 

культури і спорту, 

насамперед з 

пріоритетних 

олімпійських видів 

спорту 

Захід 5.1.3.1: 

Здійснити моніторинг 

пошкоджень або втрати 

спортивного обладнання 

та інвентарю закладів 

дитячо-юнацького та 

резервного спорту 

Червень Грудень узагальнено 

інформацію про 

пошкодження або  

втрату спортивного 

обладнання та 

інвентарю закладів 

дитячо-юнацького 

та резервного 

спорту 

 

визначення 

можливості 

забезпечення 

повноцінної роботи 

закладів дитячо-

юнацького та 

резервного спорту 

Департамент 

олімпійського 

спорту 
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Завдання 5.1.4: 

Створити 

нормативно-правове 

підґрунтя щодо 

заохочення 

тренерсько-

викладацького складу 

закладів фізичної 

культури і спорту для 

їхнього повернення та 

відновлення роботи в 

Україні 

 

Захід  5.1.4.1:  

Внести зміни до наказу 

Мінмолодьспорту          

від 13.01.2014  № 45 

«Про затвердження 

Порядку проведення 

атестації тренерів 

(тренерів-викладачів)» 

Березень Липень забезпечено 

державну 

реєстрацію наказу в 

Міністерстві 

юстиції України 

наказ 

Мінмолодьспорту  

актуалізовано  

відповідно до 

законодавства 

України 

Департамент 

олімпійського 

спорту 

Завдання 5.1.5: 

Забезпечити навчання 

та підвищення 

кваліфікації фахівців 

сфери фізичної 

культури і спорту, 

насамперед молодих 

спеціалістів 

Захід 5.1.5.1: 

Забезпечити організацію 

та участь  тренерського 

складу національних 

збірних команд з 

олімпійських видів 

спорту, насамперед 

молодих спеціалістів, у 

семінарах, тренінгах, у 

тому числі за кордоном, 

у навчанні та підвищенні 

кваліфікації  

Січень Грудень забезпечено 

організацію та 

участь   

підвищення 

професійного рівня 

тренерського складу 

національних збірних 

команд з олімпійських 

видів спорту 

Департамент 

олімпійського 

спорту  

 

Державний 

науково-

дослідний 

інститут 

фізичної 

культури і 

спорту 

(за згодою) 
 

Національний 

олімпійський 

комітет України 

(за згодою) 

 

 

 



                                                                                                                        23                                                                                           Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 7 

Завдання 5.1.6: 

Забезпечити 

формування 

національних збірних 

команд з видів спорту 

з числа молодих 

перспективних 

спортсменів 

резервного спорту, які 

підтвердили 

кваліфікаційний 

рівень 

 

 

 

 

 

Захід 5.1.6.1: 

Сформувати основний, 

кандидатський та 

резервний склади 

національних збірних 

команд з олімпійських 

видів спорту  за 

найвищими 

спортивними 

результатами 

Жовтень Листопад затверджено склади 

національних 

збірних команд 

України з 

олімпійських видів 

спорту  

забезпечення 

формування 

національних збірних 

команд з видів спорту 

з числа молодих 

перспективних 

спортсменів 

резервного спорту, які 

підтвердили 

кваліфікаційний 

рівень 

Департамент 

олімпійського 

спорту 

 

Захід 5.1.6.2: 

Сформувати основний, 

кандидатський та 

резервний склади 

національних збірних 

команд з неолімпійських 

видів спорту за 

найвищими 

спортивними 

результатами 

Листопад Грудень затверджено склади 

національних 

збірних команд 

України з 

неолімпійських 

видів спорту  

 Департамент 

фізичної 

культури та 

неолімпійських 

видів спорту 

 

Захід 5.1.6.3: 

Сформувати основний, 

кандидатський та 

резервний склади 

національних збірних 

команд України  з видів 

спорту осіб з 

інвалідністю, за 

найвищими 

спортивними 

результатами 

Січень Грудень затверджено склади 

національних 

збірних команд 

України з видів 

спорту осіб з 

інвалідністю 

 Укрцентр 

«Інваспорт» 

 

Національний 

комітет спорту 

інвалідів 

України 

(за згодою) 

 

 

https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
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Операційна ціль 5.2.  Забезпечення підготовки та участі національних збірних команд України 

у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях 

Завдання 5.2.1: 

Забезпечити здобуття 

ліцензій на участь в 

Олімпійських, 

Дефлімпійських, 

Паралімпійських, 

Всесвітніх та 

Європейських іграх 

 

 

 

 

Захід 5.2.1.1: 

Забезпечити здобуття 

ліцензій на участь в 

Іграх XXXIII Олімпіади 

у м. Париж (Французька 

Республіка) 2024 року 

 

Січень Грудень отримано ліцензії  

на участь у  Іграх 

XXXIII Олімпіади 

у м. Париж 

(Французька 

Республіка)         

2024 року 

 

представництво 

України на 

Олімпійських, 

Дефлімпійських, 

Паралімпійських, 

Всесвітніх та 

Європейських іграх 

Департамент 

олімпійського 

спорту 

 

Національний 

олімпійський 

комітет України 

(за згодою) 

 

Спортивний 

комітет України  

(за згодою) 

 

 Захід 5.2.1.2: 

Забезпечити здобуття 

ліцензій на участь у  

XVII літніх 

Паралімпійських іграх 

2024 року у м. Париж 

(Французька Республіка) 

Січень Грудень отримано  ліцензії 

на участь                  

у XVII літніх 

Паралімпійських 

іграх 2024 року          

у м. Париж 

(Французька 

Республіка)  

 Укрцентр 

«Інваспорт» 

 

Національний 

комітет спорту 

інвалідів 

України 

(за згодою) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захід 5.2.1.3: 

Забезпечити здобуття 

ліцензій на участь у        

ІІІ Європейських іграх  

2023 року у  м. Краків 

(Республіка Польща) 

 

 

Січень Червень отримано ліцензії  

на участь у        

ІІІ Європейських 

іграх  2023 року у  

м. Краків 

(Республіка 

Польща) 

 

 Департамент 

олімпійського 

спорту 

 

Департамент 

фізичної 

культури та 

https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
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неолімпійських 

видів спорту 

 

Національний 

олімпійський 

комітет України 

(за згодою) 

 

Спортивний 

комітет України 

(за згодою) 

 

Завдання 5.2.2: 

Забезпечити 

підготовку та участь 

національних збірних 

команд в 

Європейських (2023 

року) іграх та 

фестивалях (2023,2025 

років) 

Олімпійських (2024 

року) іграх, зимових 

Дефлімпійських іграх 

(2023 року), літніх 

Паралімпійських іграх 

(2024 року), літніх 

Дефлімпійських іграх 

(2025 року), 

Всесвітній шаховій 

олімпіаді (2024 року), 

Захід 5.2.2.1: 

Затвердити систему 

відбору на участь у  

ІІІ Європейських іграх        

2023 року у  м. Краків 

(Республіка Польща), 

XVII літньому 

Європейському 

юнацькому 

олімпійському фестивалі 

2023 року у  

м. Марібор (Словенія),        

ІІ Всесвітніх пляжних 

іграх 2023 року (Балі, 

Індонезія), IV зимові 

Юнацькі Олімпійські 

ігри (Канвон, Південна 

Корея) 

 

Січень Грудень Затверджено 

систему відбору 

утвердження 

міжнародного іміджу 

України у світовому 

спортивному русі; 

 

забезпечено відбір 

найкращих 

спортсменів до складу 

національних збірних 

команд України, їхню 

підготовку та участь у 

міжнародних 

спортивних 

змаганнях;  

 

здобуто нагороди 

різного ґатунку 

Департамент 

олімпійського 

спорту 

 

Департамент 

фізичної 

культури та 

неолімпійських 

видів спорту 
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Всесвітніх іграх з 

неолімпійських видів 

спорту (2025 року), 

міжнародних 

спортивних змаганнях 

із здобуття ліцензій на 

зазначені змагання, 

Юнацьких 

олімпійських іграх 

(2024 року),  

Юнацьких 

олімпійських 

Захід 5.2.2.2: 

Затвердити склади 

спортсменів-кандидатів 

для участі у  

ІІІ Європейських іграх  

2023 року у  м. Краків 

(Республіка Польща), 

XVII літньому 

Європейському 

юнацькому 

олімпійському фестивалі 

2023 року у  

м. Марібор (Словенія),       

ІІ Всесвітніх пляжних 

іграх 2023 року 

(Балі, Індонезія),               

IV зимових Юнацьких 

Олімпійських іграх 

(Канвон, Південна 

Корея) 

 

Січень Грудень Затверджено 

склади 

спортсменів-

кандидатів 

 Департамент 

олімпійського 

спорту 

 

Департамент 

фізичної 

культури та 

неолімпійських 

видів спорту 

 

Захід 5.2.2.3: 

Забезпечити участь у  

ІІІ Європейських іграх  

2023 року у  м. Краків 

(Республіка Польща), 

XVII літньому 

Європейському 

юнацькому 

олімпійському фестивалі 

2023 року у  

Січень Грудень взято участь у 

спортивних 

змаганнях 

 Департамент 

олімпійського 

спорту 

 

Департамент 

фізичної 

культури та 

неолімпійських 

видів спорту 
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м. Марібор (Словенія),        

ІІ Всесвітніх пляжних 

іграх 2023 року 

(Балі, Індонезія) 

Національний 

олімпійський 

комітет України 

(за згодою) 

 

Спортивний 

комітет України 

(за згодою) 

 

 

Захід 5.2.2.4: 

Здійснити відбір 

спортсменів-кандидатів 

для участі в 

Паралімпійських та 

Дефлімпійських іграх за 

результатами участі в 

офіційних міжнародних 

спортивних змаганнях  

 

Січень Лютий затверджено склад 

спортсменів-

кандидатів на 

участь у 

Паралімпійських, 

Дефлімпійських 

іграх 

 Укрцентр 

«Інваспорт» 

 

Національний 

комітет спорту 

інвалідів 

України 

(за згодою) 

 

Захід 5.2.2.5: 

Здійснити відбір кращих 

спортсменів для участі в 

ХХ зимових 

Дефлімпійських іграх 

2023 року 

Січень Лютий Затверджено склад 

національної 

збірної команди  

 Укрцентр 

«Інваспорт» 

 

Національний 

комітет спорту 

інвалідів 

України 

(за згодою) 

 

 

 

https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
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Захід 5.2.2.6: 

Забезпечити підготовку 

та учать у ХVІ зимовому 

Європейському 

юнацькому 

олімпійському фестивалі 

2023 року  у  Фріулі-

Венеція-Джулія  

(Республіка Італія) 

Січень Лютий затверджено  склад 

національної 

збірної команди; 

здобуто нагороди 

 

 

 Департамент 

олімпійського 

спорту  

 

Національний 

олімпійський 

комітет України 

(за згодою) 

 

 

Захід 5.2.2.7:   

Забезпечити участь  у     

ІІІ Всесвітніх Іграх з 

єдиноборств  

(Королівство Саудівська 

Аравія)  

2023 року 

Січень Жовтень затверджено  склад 

національної 

збірної команди; 

здобуто нагороди 

 Департамент 

фізичної 

культури та 

неолімпійських 

видів спорту 

 

Спортивний 

комітет України 

(за згодою) 

 Захід 5.2.2.8:   

Провести навчально-

тренувальні збори 

заключного етапу 

підготовки на участь у  

ХХ зимових 

Дефлімпійських іграх 

2023 року 

Січень Лютий проведено  

19 навчально-

тренувальних 

зборів заключного 

етапу підготовки  

до  ХХ зимових 

Дефлімпійських 

ігор 2023 року 

 

 

Укрцентр 

«Інваспорт» 

 

Національний 

комітет спорту 

інвалідів 

України 

(за згодою) 

https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/


                                                                                                                        29                                                                                           Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 7 

 Захід  5.2.2.9:  

Забезпечити участь 

національної 

дефлімпійської збірної 

команди України  

у ХХ зимових 

Дефлімпійських іграх 

2023 року 

Березень Березень забезпечено участь 

національної 

дефлімпійської 

збірної команди  

України  

 у ХХ зимових 

Дефлімпійських 

іграх 2023 року; 

 

здобуто не  

нижче 10 
загальнокомандного 

місця за 

результатами 

участі у змаганнях 

 

 Укрцентр 

«Інваспорт» 

 

Національний 

комітет спорту 

інвалідів 

України 

(за згодою) 

 

 

Захід 5.2.2.10: 

Забезпечити проведення 

навчально-тренувальних 

зборів з олімпійських 

видів спорту за 

кордоном 

Січень Грудень проведено не 

менше        

216 навчально-

тренувальних 

зборів  за кордоном 

 Департамент 

олімпійського 

спорту 

 

Захід 5.2.2.11:  

Забезпечити проведення  

навчально-тренувальних 

зборів з неолімпійських 

видів спорту за 

кордоном 

 

Січень Грудень проведено не 

менше        

20 навчально-

тренувальних 

зборів  за кордоном 

 

 Департамент 

фізичної 

культури та 

неолімпійських 

видів спорту 

https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
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Захід 5.2.2.12:  

Провести навчально-

тренувальні збори з 

видів спорту осіб з 

інвалідністю за 

кордоном з підготовки 

до участі у міжнародних 

змаганнях 

Січень Грудень проведено  

32 навчально-

тренувальних 

зборів за кордоном 

 Укрцентр 

«Інваспорт» 

 

Національний 

комітет спорту 

інвалідів 

України 

(за згодою) 

 

Захід 5.2.2.13:  

Затвердити систему 

відбору на участь у 

міжнародних змаганнях 

з олімпійських та 

неолімпійських видів 

спорту у 2023 році 

 

Січень Березень затверджено 

систему відбору з 

олімпійських та 

неолімпійських 

видів спорту 

 

 Департамент 

олімпійського 

спорту 

 

Департамент 

фізичної 

культури та 

неолімпійських 

видів спорту 

 

Захід 5.2.2.14: 

Забезпечити участь 

національних збірних 

команд з олімпійських 

видів спорту у 

міжнародних 

спортивних змаганнях  

Січень Грудень забезпечено участь 

не менш ніж у  

250 міжнародних 

змаганнях 

 Департамент 

олімпійського 

спорту 

 

Національний 

олімпійський 

комітет України 

(за згодою) 

 

 

 

 

 

https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
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Захід 5.2.2.15: 

Забезпечити участь у 

міжнародних змаганнях 

з неолімпійських видів 

спорту 

Січень Грудень забезпечено участь 

не менш ніж у  

300 міжнародних 

змаганнях 

 Департамент 

фізичної 

культури та 

неолімпійських 

видів спорту 

 

Спортивний 

комітет України 

(за згодою) 

 

 

Захід 5.2.2.16: 

Забезпечити участь 

національних збірних 

команди України з видів 

спорту осіб з 

інвалідністю в офіційних 

міжнародних 

спортивних змаганнях 

Січень Грудень забезпечено участь 

у 93  офіційних 

міжнародних 

спортивних 

змаганнях 

 Укрцентр 

«Інваспорт» 

 

Національний 

комітет спорту 

інвалідів 

України 

(за згодою) 

 

Завдання 5.2.3: 

Відновити процес 

підготовки 

національних збірних 

команд в Україні та 

їхню участь у 

всеукраїнських 

спортивних змаганнях 

Захід 5.2.3.1: 

Забезпечити організацію 

та проведення 

навчально-тренувальних 

зборів з олімпійських 

видів спорту в Україні 

Січень Грудень проведено не 

менше 270 

навчально-

тренувальних 

зборів 

в Україні 

відновлення процесу 

підготовки 

спортсменів в Україні 

та сприяння їхньої 

участі у 

всеукраїнських 

спортивних змаганнях 

Департамент 

олімпійського 

спорту 

 

Захід 5.2.3.2:  

Забезпечити проведення 

навчально-тренувальних 

зборів з неолімпійських 

видів спорту в Україні 

Січень Грудень проведено не 

менше 30 

навчально-

тренувальних 

зборів  

в Україні 

 Департамент 

фізичної 

культури та 

неолімпійських 

видів спорту 

 

https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
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 Захід 5.2.3.3: 

Провести навчально-

тренувальні збори з 

видів спорту осіб з 

інвалідністю в Україні  

 

Січень Грудень проведено 59 

навчально-

тренувальних 

зборів в Україні 

 Укрцентр 

«Інваспорт» 

 

Національний 

комітет спорту 

інвалідів 

України 

(за згодою) 

 

 

 

 

 

 

 

Захід 5.2.3.4: 

Забезпечити організацію 

та проведення 

всеукраїнських змагань з 

олімпійських видів 

спорту 

Січень Грудень проведено не менш 

ніж 200 

всеукраїнських 

змагань з видів 

спорту 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент 

олімпійського 

спорту 

 

 Захід 5.2.3.5:  

Сприяти проведенню 

всеукраїнських 

спортивних змаганнях з 

неолімпійських видів 

спорту 

 

Січень Грудень проведено не 

менше 150 

всеукраїнських 

спортивних 

змаганнях з 

неолімпійських 

видів спорту 

 Департамент 

фізичної 

культури та 

неолімпійських 

видів спорту 

 

 Захід 5.2.3.6: 

Сприяти проведенню 

всеукраїнських  

спортивних змагань з 

видів спорту осіб з 

інвалідністю 

Січень Грудень проведено  

20 всеукраїнських  

спортивних 

змагань 

 Укрцентр 

«Інваспорт» 

 

Національний 

комітет спорту 

інвалідів 

України 

(за згодою) 

https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
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Завдання 5.2.4: 

Сприяти відновленню 

проведення 

міжнародних 

спортивних змагань в 

Україні з 

дотриманням заходів 

безпеки для 

спортсменів та 

глядачів 

 

Захід 5.2.4.1: 

Забезпечити участь 

Мінмолодьспорту у 

засіданнях постійних 

комітетів та 

конвенційних органів 

Ради Європи  та 

ЮНЕСКО з питань 

спорту: 

- Керівної Ради 

Розширеної часткової 

угоди про спорт Ради 

Європи; 

- Постійного комітету  

Конвенції Ради Європи 

про комплексний підхід 

до питань безпеки, 

охорони та 

обслуговування під час 

футбольних матчів та 

інших спортивних 

заходів;  

- Міжурядовому комітеті 

з питань фізичного 

виховання і спорту 

ЮНЕСКО 

- Національної комісії у 

справах ЮНЕСКО 

 

Січень Грудень підготовлені 

матеріали та 

проведено 

організаційну 

роботу щодо 

забезпечення участі 

керівництва 

Мінмолодьспорту у 

засіданнях 

постійних комітетів 

та конвенційних 

органів Ради 

Європи  та 

ЮНЕСКО з питань 

спорту. 

Підготовлені 

проєкти технічних 

завдань, наказів, 

кошторисів; звітів 

за результатами 

участі  керівництва 

Мінмолодьспорту у 

міжнародних 

заходах, у тому 

числі організація 

закордонних 

відряджень 

здійснення супроводу 

у Верховній Раді 

України 

законопроєктів, 

спрямованих на 

ратифікацію 

Конвенції Ради 

Європи про  

комплексний підхід 

до питань безпеки, 

охорони та 

обслуговування під 

час футбольних 

матчів та інших 

спортивних заходів 

Управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 
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Захід 5.2.4.2:  

Вжити заходів щодо 

ратифікації 

Конвенції Ради Європи 

про комплексний підхід 

до питань безпеки, 

охорони та 

обслуговування під час 

футбольних матчів та 

інших спортивних 

заходів 

 

 

Січень Грудень вжито заходів щодо 

розгляду Комітетом 

Верховної Ради 

України з питань 

зовнішньої 

політики та  

міжпарламентськог

о співробітництва 

законопроєкту          

«Про ратифікацію 

Конвенції Ради 

Європи про 

комплексний підхід 

до питань безпеки, 

охорони та 

обслуговування під 

час  

футбольних матчів 

та інших 

спортивних 

заходів» та 

внесення його до 

порядку денного 

сесії Верховної 

Ради України з 

метою ухвалення 

відповідного 

рішення 

 

 

 

 

 Управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 
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Операційна ціль 5.3. Відновлення та розбудова сучасних об’єктів спортивної інфраструктури 

для підготовки національних збірних команд України 

Завдання 5.3.1: 

Провести будівельну 

експертизу 

пошкоджених баз 

олімпійської, 

паралімпійської та 

дефлімпійської 

підготовки, що 

належать до сфери 

управління 

Мінмолодьспорту або 

отримують фінансову 

підтримку з 

державного бюджету, 

та визначити обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

їхнього відновлення 

 

Захід 5.3.1.1:  

Організувати взаємодію 

з державними 

підприємствами та 

установами, що 

належать до сфери 

управління 

Мінмолодьспорту  щодо 

встановлення фактів 

руйнувань,  пошкоджень  

спортивної 

інфраструктури 

внаслідок російської 

агресії  та визначення 

обсягів фінансових 

ресурсів, необхідних для 

її відновлення 

 

Січень Грудень проведено спільні 

наради 

сформовано перелік 

руйнувань та 

пошкоджень  баз 

олімпійської, 

паралімпійської та 

дефлімпійської 

підготовки, визначено 

пріоритетність її 

відновлення 

Відділ 

інвестицій та 

розвитку 

спортивної 

інфраструктури 

 

Департамент 

економіки та 

фінансів 

 

Завдання 5.3.2: 

Визначити пріоритети 

щодо відновлення 

пошкоджених баз 

олімпійської, 

паралімпійської та 

дефлімпійської 

підготовки з 

урахуванням наявних 

фінансових ресурсів 

та термінів їх 

відновлення 

Захід 5.3.2.1:  

Провести  

аналіз на основі 

проведеної будівельної 

експертизи  

пріоритетності 

відновлення  

пошкоджених баз 

олімпійської, 

паралімпійської та 

дефлімпійської 

підготовки  

Січень Грудень визначено 

пріоритетність 

відновлення   

визначення 

пріоритетності 

відновлення  

пошкоджених баз 

олімпійської, 

паралімпійської та 

дефлімпійської 

підготовки з 

урахуванням наявних 

фінансових ресурсів 

та термінів їх 

відновлення; 

Відділ 

інвестицій та 

розвитку 

спортивної 

інфраструктури 

 

Департамент 

економіки та 

фінансів 
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Захід 5.3.2.2:   

Сприяти створенню та 

оснащенню об’єктів 

інфраструктури  

Західного 

реабілітаційно-

спортивного центру  

Національного комітету 

спорту інвалідів України 

Січень Грудень здійснено 

організаційно-

практичні заходи 

щодо створення та 

оснащення об’єктів 

інфраструктури  

Західного 

реабілітаційно-

спортивного 

центру  

Національного 

комітету спорту 

інвалідів України 

 

забезпечення 

ефективної підготовки 

національних збірних 

команд України з 

видів спорту, у тому 

числі осіб з 

інвалідністю, 

проведення заходів з 

фізкультурно-

спортивної 

реабілітації у 

повністю 

безперешкодному та 

інклюзивному 

середовищі; 

 

Укрцентр 

«Інваспорт» 

 

Національний 

комітет спорту 

інвалідів 

України 

(за згодою) 

 Захід 5.3.2.3:   

Сприяти створенню  

об’єктів  інфраструктури 

Всеукраїнського 

реабілітаційно-

відновлювального 

спортивного центру 

Національного комітету 

спорту інвалідів України 

Січень Грудень здійснено 

організаційно-

практичні заходи 

щодо створення 

об’єктів 

інфраструктури  

Всеукраїнського 

реабілітаційно-

відновлювального 

спортивного 

центру 

Національного 

комітету спорту 

інвалідів України 

створення доступного 

та інклюзивного 

спортивного об’єкту 

для підготовки 

національних збірних 

команд України з 

літніх 

паралімпійських  

та дефлімпійських 

видів спорту, а також 

проведення заходів   з 

фізкультурно-

спортивної 

реабілітації 

Укрцентр 

«Інваспорт» 

 

 
Національний 

комітет спорту 

інвалідів 

України 

(за згодою) 

https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
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Операційна ціль 5.4. Посилення санкційного тиску щодо недопущення 

представників країн-агресорів до світового спортивного руху 

Завдання 5.4.1:  

Вжити заходів для 

введення 

персональних санкцій 

щодо спортсменів, 

тренерів та 

функціонерів сфери 

спорту, які 

здійснюють підтримку 

країн-агресорок 

Захід 5.4.1.1:  

Продовжити роботу 

щодо запровадження 

персональних санкцій 

стосовно спортсменів, 

тренерів, функціонерів 

та діячів сфери спорту  

Російської Федерації та  

Республіки Білорусь 

 

Січень Грудень запроваджено 

спеціальні 

обмежувальні 

заходи (санкцій) до 

фізичних та 

юридичних осіб  

Російської 

Федерації  та  

Республіки 

Білорусь 

 

введення 

обмежувальних 

заходів (санкцій) для 

фізичних та 

юридичних осіб, які 

здійснюють 

підтримку  Російської 

Федерації   та  

Республіки Білорусь 

Управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції  

 

Департамент 

олімпійського 

спорту 

 

Департамент 

фізичної 

культури та 

неолімпійських 

видів спорту 

 

Національний 

олімпійський 

комітет України 

(за згодою) 

 

Спортивний 

комітет України 

(за згодою) 

 

Національний 

комітет спорту 

інвалідів 

України 

(за згодою) 

https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
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Захід 5.4.1.2: 

Продовжити роботу із 

взаємодії з 

всеукраїнськими 

федераціями з видів 

спорту, Національним 

олімпійський комітетом 

України стосовно 

введення персональних 

санкцій щодо 

спортсменів, тренерів та 

функціонерів сфери 

спорту, які здійснюють 

підтримку  Російської 

Федерації  та  

Республіки Білорусь  

 

Січень Грудень запроваджено  

санкції щодо 

спортсменів, 

тренерів та 

функціонерів сфери 

спорту, які 

здійснюють 

підтримку  

Російської 

Федерації   та  

Республіки 

Білорусь 

 Департамент 

олімпійського 

спорту 

 

Департамент 

фізичної 

культури та 

неолімпійських 

видів спорту 

 

Управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції  

 

Завдання 5.4.2: 

Залучити міжнародні 

спортивні інституції 

до роботи, 

спрямованої на 

укріплення позицій 

України у світовому 

спортивному русі та 

послаблення позицій 

Російської Федерації 

та Республіки 

Білорусь 

Захід 5.4.2.1:   

Вжити заходів для 

залучення міжнародних 

спортивних організацій 

щодо відсторонення 

представників  

Російської Федерації  та  

Республіки Білорусь від 

участі у світовому 

спортивному русі, 

зокрема і у 

нейтральному статусі 

 

Січень Грудень міжнародні 

спортивні 

організації 

залучено до 

співпраці  щодо 

відсторонення 

представників  

Російської 

Федерації  та  

Республіки 

Білорусь від участі 

у світовому 

спортивному русі, 

зокрема і у 

нейтральному 

статусі 

Укріплення позицій 

спортивної спільноти 

щодо відсторонення  

представників  

Російської Федерації  

та  Республіки 

Білорусь від участі у 

світовому 

спортивному русі, 

зокрема і у 

нейтральному статусі 

Департамент 

олімпійського 

спорту 

 

Департамент 

фізичної 

культури та 

неолімпійських 

видів спорту 

 

Управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції  
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Національний 

олімпійський 

комітет України 

(за згодою) 

 

Спортивний 

комітет України 

(за згодою) 

 

Національний 

комітет спорту 

інвалідів 

України 

(за згодою) 

 

 

Захід 5.4.2.2:  

Сприяти всеукраїнським 

федераціям з видів 

спорту в  укріпленні 

позицій України у 

світовому спортивному 

русі та послабленні 

позицій Російської 

Федерації та Республіки 

Білорусь 

 

Січень Грудень представників 

України включено 

до керівних та 

суддівських органів 

Міжнародних 

спортивних 

федерацій 

запровадження 
санкційних заходів 
щодо виключення  
Російської Федерації  
та  Республіки 
Білорусь з 
міжнародних 
спортивних та 
молодіжних 
організацій та 
асоціацій, заборони 
російським та 
білоруським 
спортсменам, 
тренерам та суддям 
брати участь у  
міжнародних 
змаганнях 

Департамент 
олімпійського 
спорту 
 
Департамент 
фізичної 
культури та 
неолімпійських 
видів спорту 
 
Управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції  

 

Укрцентр 

«Інваспорт» 

 

https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
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Національний 

олімпійський 

комітет України 

(за згодою) 

 

Спортивний 

комітет України 

(за згодою) 

 

Національний 

комітет спорту 

інвалідів 

України 

(за згодою) 

 Захід 5.4.2.3:  

Здійснити моніторинг 

діяльності щодо 

виключення 

представників  

Російської Федерації та  

Республіки Білорусь 

з міжнародних 

організацій та  заборони 

російським і 

білоруським 

спортсменам, тренерам 

та суддям брати участь у 

міжнародних змаганнях 

 

 

Січень Грудень здійснення 

моніторингу та 

оновлення переліку 

санкційних заходів 

щодо виключення  

Російської 

Федерації  та  

Республіки 

Білорусь 

 з міжнародних 

спортивних 

організацій та 

асоціацій, заборони 

російським та 

білоруським 

спортсменам, 

тренерам та суддям 

брати участь у 

 Управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції  

 

Департамент 

олімпійського 

спорту  

 

Департамент 

фізичної 

культури та 

неолімпійських 

видів спорту 

 

Укрцентр 

«Інваспорт» 

https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
https://paralympic.org.ua/
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міжнародних 

змаганнях; 

 

підготовлено листи  

до міжнародних 

спортивних 

організацій  щодо 

продовження 

санкційних заходів 

проти  Російської 

Федерації  та  

Республіки 

Білорусь 

і їх громадян у 

міжнародному 

спорті 

 

 

 

Завдання 5.4.3: 

Організувати 

взаємодію з органами 

державної влади 

інших країн щодо 

послаблення позицій 

Російської Федерації 

та Республіки 

Білорусь у світовому 

спортивному русі 

Захід 5.4.3.1:  

Організувати та 

провести зустрічі 

керівництва 

Мінмолодьспорту з 

представництвами 

органів державної влади 

інших країн  та 

міжнародних 

спортивних організацій  

щодо  виключення 

представників  

Російської Федерації  та  

Республіки Білорусь 

 з міжнародних 

організацій та  заборони 

Січень Грудень організовано та 

проведено зустрічі 

керівництва 

Мінмолодьспорту з 

представництвами 

органів державної 

влади інших країн  

та міжнародних 

спортивних 

організацій щодо 

виключення 

Російської 

Федерації  та  

Республіки 

Білорусь з 

міжнародних 

запровадження 

санкційних заходів 

щодо виключення  

Російської Федерації  

та  Республіки 

Білорусь 

з міжнародних 

спортивних та 

молодіжних 

організацій та 

асоціацій, заборони 

російським та 

білоруським 

спортсменам, 

тренерам та суддям 

брати участь у 

Управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 

 

Департамент 

олімпійського 

спорту  

 

Департамент 

фізичної 

культури та 

неолімпійських 

видів спорту 
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російським і 

білоруським 

спортсменам, тренерам 

та суддям брати участь у 

міжнародних змаганнях 

 

спортивних 

організацій та 

асоціацій, заборони 

російським та 

білоруським 

спортсменам, 

тренерам та суддям 

брати участь у 

міжнародних 

змаганнях. 

Підготовлені 

тези до зустрічей та 

інформаційно-

аналітичні 

матеріали щодо 

продовження 

санкційних заходів 

проти  Республіки 

Білорусь  та  

Російської 

Федерації  і їх 

громадян у 

міжнародному 

спорті 

міжнародних 

змаганнях 

 

 

Операційна ціль 5.5. Забезпечення розвитку європейської моделі спорту в Україні. 

Сприяння (промоція) впровадженню принципів доброчесності у спорті, чесної гри та протидії маніпулюванням спортивними змаганнями 

Завдання 5.5.1: 

Створити законодавчу 

базу для забезпечення 

автономної діяльності 

спортивних федерацій 

Захід 5.5.1.1: 

Опрацювати проєкти  

нормативно-правових  

актів,  спрямованих на  

забезпечення автономної 

Січень Грудень опрацьовано 

проєкти 

нормативно-

правових актів, 

спрямованих на  

забезпечення 

 підвищення рівня     

 автономності та   

 самодостатності  

 діяльності 

 Всеукраїнських 

Департамент 

олімпійського 

спорту 
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діяльності спортивних 

федерацій  

автономної 

діяльності 

спортивних 

федерацій 

федерацій з 

олімпійських видів 

спорту 

 

Завдання 5.5.2: 

Сприяти 

самодостатності 

спортивних федерацій 

та їхній інституційній 

спроможності у 

розвитку видів спорту 

Захід 5.5.2.1:  

Продовжити 

експеримент з надання 

окремих повноважень 

всеукраїнських 

федерацій з видів спорту 

щодо організації та 

проведення змагань, 

участі у міжнародних 

спортивних заходах та 

змаганнях 

Січень Грудень продовжено 

впровадження 

експерименту 

 підвищення рівня   

 автономності та  

 самодостатності  

 діяльності   

 всеукраїнських   

  

федерацій з видів  

спорту 

 

Департамент 

олімпійського 

спорту  

 

Національний 

олімпійський 

комітет України 

(за згодою) 

 Захід 5.5.2.2:  

Сприяти проведенню 

нарад, навчань, тренінгів 

та семінарів для 

всеукраїнських 

федерацій з видів спорту 

щодо практик та 

можливостей 

впровадження 

інституційної 

спроможності у розвитку 

видів спорту 

Січень Лютий забезпечено участь 

представників 

всеукраїнських 

федерації з видів 

спорту у семінарах, 

тренінгах 

 Департамент 

олімпійського 

спорту  

 

Національний 

олімпійський 

комітет України 

(за згодою) 
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Завдання 5.5.3: 

Забезпечити 

ефективність 

діяльності 

Національної 

платформи 

доброчесності спорту, 

створеної на 

виконання положень 

Конвенції Ради 

Європи проти 

маніпулювання 

спортивними 

змаганнями 

Захід 5.5.3.1:  

Забезпечити участь 

Мінмолодьспорту у 

засіданнях постійних 

комітетів та 

конвенційних органів 

Ради Європи з питань 

спорту: 

- Комітету Конвенції 

Ради Європи проти 

маніпулювання 

спортивними 

змаганнями;  

- зустрічах мережі 

Національних платформ 

проти маніпулювання 

спортивними 

змаганнями 

(Копенгагенської групи) 

 

Січень Грудень підготовлено 

матеріали та 

проведено 

організаційну 

роботу щодо 

забезпечення участі 

Мінмолодьспорту у 

засіданнях 

постійних комітетів 

та конвенційних 

органів Ради 

Європи з питань 

спорту 

забезпечення   

ефективного 

функціонування 

Національної 

платформи проти 

маніпулювання 

спортивними 

змаганнями 

Управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захід 5.5.3.2: 

Сприяти забезпеченню 

діяльності Національної 

платформи проти 

маніпулювання 

спортивними 

змаганнями 

Січень Грудень проведено не 

менше  двох 

засідань 

Національної 

платформи проти 

маніпулювання 

спортивними 

змаганнями; 

 

проведено не 

менше  чотирьох 

заходів для 

представників 

 Управління 
міжнародного 
співробітництва 
та європейської 
інтеграції 
 
Департамент 

олімпійського 

спорту  

 

Департамент 

фізичної 

культури та 
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спортивного руху, 

спрямованих на 

підвищення рівня 

обізнаності у сфері 

протидії 

маніпулюванням 

спортивними 

змаганнями 

неолімпійських 

видів спорту 

 

Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції  

 

Операційна ціль 5.6. Розбудова національної антидопінгової програми відповідно до міжнародних стандартів 

Завдання 5.6.1: 

Привести у 

відповідність до 

вимог Всесвітнього 

антидопінгового 

кодексу 

антидопінгове 

законодавство 

України 

Захід 5.6.1.1: 

Внести зміни до 

договорів про співпрацю 

Мінмолодьспорту зі 

спортивними 

федераціями  відповідно 

до вимог Всесвітнього 

антидопінгового кодексу 

та нового 

антидопінгового 

законодавства України  

 

 

 

Січень Грудень внесено зміни до 

договорів про 

співпрацю 

Мінмолодьспорту 

зі спортивними 

федераціями 

відповідно до 

вимог Всесвітнього 

антидопінгового 

кодексу та нового 

антидопінгового 

законодавства 

України 

антидопінгове 

законодавство 

України приведено у 

відповідність до 

вимог Всесвітнього 

антидопінгового 

кодексу. 

 

 

 

 

 

 

 

Управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції  

 

Департамент 

олімпійського 

спорту  

Департамент 

фізичної 

культури та 

неолімпійських 

видів спорту 
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 Захід 5.6.1.2: 
Сприяти участі 
Мінмолодьспорту у 
засіданнях постійних 
комітетів та 
конвенційних органів 
Ради Європи з питань 
спорту: 
- Моніторингового 
комітету Антидопінгової 
конвенції, 
- Спеціального 
Європейського комітету 
з питань Всесвітньої 
антидопінгової агенції 
 

Січень Грудень проведено 

організаційно-

методичну роботу 

щодо забезпечення 

участі 

Мінмолодьспорту у 

засіданнях 

постійних комітетів 

та конвенційних 

органів Ради 

Європи з питань 

спорту 

 Управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 

 Захід 5.6.1.3: 

Сприяти  

приведенню  

діяльності Національної 

платформи відповідності 

Міжнародній конвенції 

про боротьбу з допінгом 

у спорті 

Січень Грудень забезпечено 

діяльність 

Національної 

платформи 

відповідності 

Міжнародній 

конвенції про 

боротьбу з 

допінгом у спорті. 

Заповнено та 

надано ЮНЕСКО 

відповіді на 

опитувальник про 

виконання 

положень 

Міжнародної 

конвенції про 

боротьбу з 

допінгом у спорті 

 Управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 
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Завдання 5.6.2: 

Сприяти посиленню 

незалежності та 

інституційній 

розбудові 

Національного 

антидопінгового 

центру 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захід 5.6.2.1:  

Розробити та погодити зі 

заінтересованими 

центральними органами 

виконавчої влади проєкт 

розпорядження  Кабінету 

Міністрів України «Про 

внесення змін до 

розпорядження Кабінету 

Міністрів України            

від 12 лютого 2020 р.       

№ 127-р «Про 

затвердження складу 

Наглядової ради 

антидопінгового 

контролю»  

 

Січень Грудень розроблено проєкт 

розпорядження та 

погоджено із 

заінтересованими 

центральними 

органами 

виконавчої влади  

забезпечення 

інституційної 

самостійності та 

незалежності 

Національного 

антидопінгового 

центру 

 

 

Управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 

 

 

 

 

 

 

 Захід 5.6.2.2: 

Внести на розгляд Уряду 

проєкт розпорядження  

Кабінету Міністрів 

України «Про внесення 

змін до розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України від 12 лютого 

2020 р. № 127-р           

«Про затвердження 

складу Наглядової ради 

антидопінгового 

контролю» 

 

Січень Грудень внесено на розгляд 

Уряду проєкт 

розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України                    

«Про внесення змін 

до розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України від 12 

лютого 2020 р.          

№ 127-р «Про 

затвердження 

складу Наглядової 

ради 

антидопінгового 

контролю»; 

 Управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 
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 Захід 5.6.2.3: 

Забезпечити 

Національну 

лабораторію 

антидопінгового 

контролю приміщенням, 

відповідно до 

Міжнародного стандарту 

для лабораторій, 

визначеного 

Міжнародною 

конвенцією про 

боротьбу з допінгом у 

спорті 

Січень Грудень національну 

лабораторію 

антидопінгового 

контролю 

забезпечено 

приміщенням  

 Управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 

 

Відділ 

інвестицій та 

розвитку 

спортивної 

інфраструктури 

Завдання 5.6.3: 

Створити умови для 

заснування 

Національної 

лабораторії 

антидопінгового 

контролю 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захід 5.6.3.1:  

Розробити та видати 

наказ Мінмолодьспорту 

«Про утворення 

державної установи 

«Національна 

лабораторія 

антидопінгового 

контролю» 

Січень Грудень розроблено та 

видано наказ 

Мінмолодьспорту 

«Про утворення 

державної установи 

«Національна 

лабораторія 

антидопінгового 

контролю» 

 

 

створення умов для 

заснування 

Національної 

лабораторії 

антидопінгового 

контролю та її 

ефективного 

функціонування. 

Забезпечено 

інституційну 

самостійність та 

незалежність 

Національної 

лабораторії 

антидопінгового 

контролю 

 

Управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 
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 Захід 5.6.3.2: 

Розробити та погодити із 

заінтересованими 

центральними органами 

виконавчої влади  проєкт 

розпорядження «Про 

затвердження складу 

Наглядової ради 

Національної лабораторії  

антидопінгового 

контролю» 

 

Січень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень 

 

 

розроблено та 

погоджено  із 

заінтересованими 

центральними 

органами 

виконавчої влади  

проєкт 

розпорядження         

«Про затвердження 

складу Наглядової 

ради Національної 

лабораторії  

антидопінгового 

контролю» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 

 Захід 5.6.3.3: 

Внести на розгляд Уряду 

проєкт розпорядження            

«Про затвердження 

складу Наглядової ради 

Національної лабораторії 

антидопінгового 

контролю» 

Січень Грудень внесено на розгляд 

Уряду проєкт 

розпорядження          

«Про затвердження 

складу Наглядової 

ради Національної 

лабораторії 

антидопінгового 

контролю» 

 

 

 

Управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 

Завдання 5.6.4: 

Запровадити 

персональну 

відповідальність, 

зокрема фінансову, 

для кожного 

спортсмена та його 

Захід 5.6.4.1: 

Внести зміни до 

контрактів, які укладає 

Мінмолодьспорт зі 

спортсменами – членами 

штатних збірних команд 

Січень Грудень внесено зміни до 

контрактів, які 

укладає 

Мінмолодьспорт зі 

спортсменами – 

членами штатних 

збірних команд 

запроваджена 

персональна 

відповідальність, 

зокрема фінансова, 

для кожного 

спортсмена та його 

оточення за 

Управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 
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оточення за 

порушення 

антидопінгових 

правил 

України та допоміжним 

персоналом спортсмена 

України та 

допоміжним 

персоналом 

спортсмена  

порушення 

антидопінгових 

правил 

Департамент 

олімпійського 

спорту  

 

Департамент 

фізичної 

культури та 

неолімпійських 

видів спорту 

 

Стратегічна ціль 6. Налагодження комунікацій та підвищення ефективності взаємодії суб’єктів сфер  

молодіжної політики, фізичної культури і спорту, шляхом запровадження цифрових інструментів 

Операційна ціль 6.1. Створення цифрових інструментів для реалізації молодіжної політики 

та участі молоді в процесі прийняття рішень (е-Молодь) 

Завдання 6.1.2: 

Розробити та 

запровадити онлайн 

механізм конкурсів у 

рамках здійснення 

міжнародних 

молодіжних обмінів 

 

 

Захід 6.1.2.1: 

Розробити цифровий 

інструмент для 

здійснення міжнародних 

молодіжних обмінів 

Лютий Грудень введено в тестову 

експлуатацію 

онлайн  механізм 

для здійснення 

міжнародних 

молодіжних 

обмінів 

спрощений механізм 

проведення конкурсів 

проєктів у рамках 

здійснення 

Українсько-

Польських обмінів 

молоддю та обмінів 

молоддю України та 

Литви; 

Сектор з питань 

реформування 

 

Департамент 

молодіжної 

політики 

 Захід 6.1.2.2: 

Розробити проєкт 

нормативно-правового 

акта щодо забезпечення 

функціонування  онлайн  

механізму для 

Січень Грудень розроблено проєкт 

нормативно-

правового акта 

щодо унормування 

роботи  онлайн  

механізму для 

здійснення 

сприяння подальшому 

розвитку українсько-

польського 

молодіжного 

співробітництва, 

налагодженню прямих 

контактів між 

Департамент 

молодіжної 

політики 

 

Сектор з питань 

реформування 
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здійснення міжнародних 

молодіжних обмінів 

 

міжнародних 

молодіжних 

обмінів 

молодіжними 

організаціями, 

установами України 

та Республіки 

Польща, а також 

європейській 

інтеграції України 

 

Завдання 6.1.4: 

Розробити та 

запровадити онлайн 

платформу для 

молодіжних центрів 

Захід 6.1.4.1: 

Розробити онлайн 

платформу для 

молодіжних центрів 

Січень Квітень створено 

інформаційну 

систему для 

керування 

діяльністю 

молодіжних 

центрів України 

забезпечення доступу 

молоді до актуальних 

програм та послуг, що 

надаються 

молодіжними 

центрами/просторами  

та організаціями, що 

працюють з молоддю 

Сектор з питань 

реформування 

 

Департамент 

молодіжної 

політики 

Операційна ціль 6.2. Створення цифрових інструментів для розвитку сфери фізичної культури і спорту 

Завдання 6.2.1: 

Розробити та 

впровадити 

електронний механізм 

для реалізації 

соціального проекту 

«Активні парки – 

локації здорової 

України» 

 

 

 

 

 

 

Захід 6.2.1.1: 

Організувати технічне 

забезпечення для 

впровадження  

електронного механізму 

«Активні парки – локації 

здорової України» 

Лютий Грудень забезпечено 

функціонування 

порталу «Активні 

парки – локації 

здорової України» 

на хмарних 

сервісах обробки 

даних. 

Здійснено  

підтримку 

програмного 

забезпечення та 

проведено заходи з 

організації 

кіберзахисту 

збільшення кількості  

населення, залученого 

до занять з рухової 

активності з 

використанням 

онлайн системи; 

 

забезпечення 

безперебійної роботи 

інформаційної 

системи  Активні 

парки – локації 

здорової України» 

 

Сектор з питань 

реформування 

 

 

Всеукраїнський 

центр фізичного 

здоров’я 

населення 

«Спорт для всіх» 

(за згодою) 
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Захід 6.2.1.2: 

Впровадити у 

використання новий 

функціонал 

інформаційної системи 

 

Лютий Грудень впроваджено  

електронний 

механізм для 

реалізації 

соціального 

проекту «Активні 

парки – локації 

здорової України» 

 Сектор з питань 
реформування 
 
Всеукраїнський 
центр фізичного 
здоров’я 
населення 
«Спорт для всіх» 
(за згодою) 

Завдання 6.2.2: 

Забезпечити належне 

функціонування 

Електронного реєстру 

спортивних споруд 

 

 

 

 

 

Захід 6.2.2.1: 

Організувати технічне 

забезпечення для 

функціонування 

Електронного реєстру 

спортивних споруд 

Лютий Грудень забезпечено 

функціонування 

Електронного 

реєстру спортивних 

споруд на серверах 

Мінмолодьспорту 

та хмарних сервісах 

обробки даних 

 

впроваджено та 

унормовано роботу 

інформаційної 

системи Електронного 

реєстру спортивних 

споруд 

Сектор з питань 

реформування 

 

Відділ 

господарського 

та 

інформаційно-

технічного 

забезпечення 

 Захід 6.2.2.2: 

Вжити заходів для 

підтримки програмного 

забезпечення та 

організації кіберзахисту 

 

Лютий Грудень здійснено 

підтримку 

програмного 

забезпечення та 

проведено заходи з 

організації 

кіберзахисту 

 

 

 Сектор з питань 

реформування 

 

Відділ 

господарського 

та 

інформаційно-

технічного 

забезпечення 

 

 Захід 6.2.2.3: 

Розробити проєкт 

порядку функціонування 

Лютий Червень розроблено проєкт 

нормативно-

правового акта 

щодо порядку 

 Сектор з питань 

реформування 
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Електронного реєстру 

спортивних споруд  

 

функціонування 

Електронного 

реєстру спортивних 

споруд 

Відділ 

інвестицій та 

розвитку 

спортивної 

інфраструктури 

 

 

 

 

 

 

Захід 6.2.2.4: 

Погодити зі 

заінтересованими 

сторонами проєкт 

нормативно-правового 

акта що унормовує 

роботу Електронного 

реєстру спортивних 

споруд 

Липень Грудень погоджено та 

затверджено 

нормативно-

правовий акт, що 

унормовує роботу 

Електронного 

реєстру спортивних 

споруд 

 

 Сектор з питань 

реформування 

 

Відділ 

інвестицій та 

розвитку 

спортивної 

інфраструктури 

 

Завдання 6.2.3: 

Розробити та 

запровадити 

електронний механізм 

оформлення послуг на 

базі Електронного 

реєстру спортивних 

споруд 

Захід 6.2.3.1: 

Розробити технічні 

вимоги до електронного 

механізму оформлення 

послуг на базі 

Електронного реєстру 

спортивних споруд 

Лютий Грудень розроблено 

технічні вимоги 

електронного 

механізму для 

оформлення послуг 

на базі 

Електронного 

реєстру спортивних 

споруд 

створення нового 

функціоналу на  базі 

Електронного реєстру 

спортивних споруд  

Сектор з питань 

реформування 

 

Відділ 

інвестицій та 

розвитку 

спортивної 

інфраструктури 

Завдання 6.2.4: 

Сприяти підтримці 

вітчизняних ініціатив 

у розробленні та 

впровадженні 

цифрових технологій 

у сферах фізичної 

культури і спорту  

 

Захід 6.2.4.1: 

Організувати та 

провести освітній 

семінар для 

представників сфери 

фізичної культури і 

спорту 

Лютий Грудень проведено  захід  з 

метою підвищення 

компетентностей 

щодо 

впровадження 

цифрових 

технологій у сфері 

фізичної культури і 

спорту 

охоплення близько 

200 представників 

цільової аудиторії, які 

покращать свої 

компетентності у 

сфері цифрових 

технологій фізичної 

культури і спорту 

 

Сектор з питань 

реформування 
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Завдання 6.2.5: 

Налагодити 

електронну взаємодію 

між всіма елементами 

цифрової екосистеми 

сфер фізичної 

культури і спорту 

 

 

 

 

Захід 6.2.5.1: 

Розробити  

цифровий інструмент 

для взаємодії  

організацій сфери 

фізичної культури і 

спорту  

 

Лютий Грудень розроблено 

інформаційну 

систему для обліку 

та адміністрування  

діяльності 

спортивних 

організацій 

 

спрощення процедури 

надання 

адміністративних 

послуг;  

 

унормування роботи  

інформаційної 

системи для 

присвоєння 

спортивних звань 

Сектор з питань 

реформування 

 Захід 6.2.5.2: 

Розробити  проєкт 

нормативно-правового 

акту щодо забезпечення 

функціонування 

інформаційної системи 

«Онлайн сервіс для 

переведення у публічну 

площину процесу 

присвоєння спортивних 

звань з видів спорту, 

офіційно визнаних в 

Україні» 

Лютий Грудень розроблено проєкт 

нормативно-

правового акту 

щодо унормування 

роботи 

інформаційної 

системи «Онлайн 

сервіс для 

переведення у 

публічну площину 

процесу 

присвоєння 

спортивних звань з 

видів спорту, 

офіційно визнаних 

в Україні 

 

 Сектор з питань 

реформування 

 

Департамент 

олімпійського 

спорту 

 

Департамент 

фізичної 

культури та 

неолімпійських 

видів спорту 

 

 


