
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту наказу Міністерства молоді та спорту України 

"Про внесення зміни до Положення про Єдину  

спортивну класифікацію України" 

 

1. Мета 

Проект наказу розроблено з метою позбавлення осіб, які вчинили 

кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки України, що 

передбачені у розділі I Особливої частини Кримінального Кодексу України, 

спортивних звань з видів спорту, визнаних в Україні. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта  

У зв’язку зі збройною агресією росії проти України ряд громадян України 

сприяли чи продовжують сприяти рф у здійсненні агресивних дій, розгортанні 

збройного конфлікту проти України, включаючи підтримку збройних 

формувань та окупаційних адміністрацій держави-агресора та інші дії, які 

кваліфікуються як правопорушення проти основ національної безпеки України. 

Відтак особи, які вчинили кримінальне правопорушення проти основ 

національної безпеки України і мають спортивні звання з видів спорту, 

визнаних в Україні, повинні бути позбавлені такого звання.  
 

3. Основні положення проекту акта 

Проектом наказу пропонується розділ V Положення про Єдину спортивну 

класифікацію України, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту 

України від 11 жовтня 2013 року № 582, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 04 листопада 2013 року за № 1861/24393, доповнити та визначити, що 

у разі набрання законної сили обвинувального вироку суду відносно 

спортсмена або тренера (тренера-викладача) за вчинення кримінальних 

правопорушень проти основ національної безпеки України, що передбачені у 

розділі I Особливої частини Кримінального Кодексу України, позбавляються 

спортивного звання.  

 

4. Правові аспекти 

Акти законодавства, що діють у відповідній сфері суспільних відносин:   

Закон України "Про фізичну культуру і спорт"; 

Кримінальний Кодекс України; 

постанова Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 р. № 220 "Про 

затвердження Положення про Міністерство молоді та спорту України". 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування   

Реалізація наказу не потребує додаткового фінансування з державного 

бюджету України та місцевих бюджетів та здійснюватиметься у межах 

бюджетних призначень на відповідний бюджетний рік. 
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6. Позиція заінтересованих сторін 

Публічні консультації не проводилися.  

Проект наказу не стосується питань функціонування місцевого 

самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та 

регіонального розвитку, тому не потребує погодження із уповноваженими 

представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи 

відповідних органів місцевого самоврядування.  

Проект наказу стосується прав осіб з інвалідністю, тому потребує 

погодження з Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю та 

Національним комітетом спорту інвалідів України. 

Проект наказу не стосується функціонування і застосування української 

мови як державної, тому не потребує погодження з Уповноваженим із захисту 

державної мови. 

Проект наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної 

діяльності, тому не потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради з 

питань розвитку науки і технологій. 

Проект наказу не потребує проведення цифрової експертизи та отримання 

висновку Міністерства цифрової трансформації України про проведення 

цифрової експертизи у зв’язку з тим, що він не стосується питань 

інформатизації, електронного урядування, формування і використання 

національних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, 

електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового 

розвитку. 

Проект наказу не стосується компетенції інших органів, тому не потребує 

погодження з ними. 

Проект наказу підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції 

України. 

 

7. Оцінка відповідності 

Проект наказу не містить положень, що стосуються зобов’язань України у 

сфері європейської інтеграції, стосуються прав та свобод, гарантованих 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, впливають на 

принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, містять 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією, створюють підстави для дискримінації, стосуються інших ризиків 

та обмежень, які можуть виникнути під час реалізації наказу.  

Громадська антидискримінаційна, громадська антикорупційна та 

громадська ґендерно-правова експертизи не проводилися. 

Антикорупційна експертиза наказу Національним агентством з питань 

запобігання корупції не проводилася. 

 

8. Прогноз результатів 

Очікуваний результат реалізації наказу – позбавлення спортсменів та 

тренерів, які вчинили кримінальне правопорушення проти основ національної 

безпеки України, що передбачені у розділі I Особливої частини Кримінального 
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кодексу України, спортивних звань з видів спорту, визнаних в Україні.   

Ризики, пов’язані з реалізацією наказу, відсутні. 

Критерієм ефективності реалізації акта є можливість позбавлення осіб, які 

вчинили кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки 

України спортивного звання з видів спорту, визнаних в Україні, 

Реалізація наказу не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення 

захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; 

розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних 

громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, 

покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; 

екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, 

рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення 

утвореними відходами, інші суспільні відносини. 

Інформація щодо впливу реалізації наказу на інтереси заінтересованих 

сторін: 

 
Заінтересована 

сторона 

Вплив реалізації 

акта на 

заінтересовану 

сторону 

Пояснення очікуваного результату 

Спортсмени та 

тренери (тренери-

викладачі) 

Позитивний Позбавити осіб, які вчинили кримінальне 

правопорушення проти основ національної 

безпеки України, що передбачені у розділі I 

Особливої частини Кримінального Кодексу 

України, спортивних звань з видів спорту, 

визнаних в Україні 

 

 

Міністр молоді та спорту України                                           Вадим ГУТЦАЙТ 

 

_____ вересня 2022 року  


