
Р І Ш Е Н Н Я  
КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

" ___ " ____________2021 року                                              № ________________                             

Про результати участі національної 
збірної команди України в XVI літніх 
Паралімпійських іграх Токіо-2020                      
у м. Токіо (Японія), що відбулися                   
у 2021 році, та хід підготовки 
національної збірної команди України 
до участі в ХІІІ зимових 
Паралімпійських іграх 2022 року                           
у м. Пекін (КНР)

На засіданні колегії Міністерства молоді та спорту України 18 жовтня                 
2021 року, заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника 
Міністра молоді та спорту України Сергія Симонова, а також взявши до уваги 
довідку з питання порядку денного «Про результати участі національної збірної 
команди України в XVI літніх Паралімпійських іграх Токіо-2020 у м. Токіо 
(Японія), що відбулися  у 2021 році, та хід підготовки національної збірної 
команди України до участі в ХІІІ зимових Паралімпійських іграх 2022 року                       
у м. Пекін (КНР)»

КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ:

1. Визнати успішним виступ національної збірної команди України                             
у XVI літніх Паралімпійських іграх Токіо-2020 у м. Токіо (Японія), що відбулися                   
у 2021 році.

2. Департаменту економіки та фінансів спільно з Українським центром з 
фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» тримати на 
постійному контролі питання щодо  своєчасного фінансування заходів, 
передбачених Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних  заходів  України на  відповідний рік,  пов’язаних з  підготовкою  та 
участю спортсменів з інвалідністю у ХІІІ зимових Паралімпійських іграх                                
2022 року у м. Пекін (КНР) 

постійно.
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3. Українському центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю  
«Інваспорт» за участю Національного комітету спорту інвалідів України, 
всеукраїнських спортивних федерацій осіб з інвалідністю здійснювати 
організаційно-практичні заходи щодо забезпечення на належному рівні 
підготовки та участі національної збірної команди України у ХІІІ зимових 
Паралімпійських іграх  у м. Пекін (КНР), що відбудуться у 2022 році

до 31 березня  2022 року.

4. Українському центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю  
«Інваспорт» з урахуванням пропозицій  всеукраїнських спортивних федерацій 
осіб з інвалідністю за погодженням з Національним комітетом спорту інвалідів 
України підготувати та подати на затвердження Міністерству молоді та спорту 
України в установленому порядку склад національної збірної команди України 
для участі у ХІІІ зимових Паралімпійських іграх 2022 року у м. Пекін (КНР)

до 21 лютого 2022 року.

5. Українському медичному центру спортивної медицини Міністерства 
молоді та спорту України спільно з Українським центром з фізичної культури і 
спорту осіб з інвалідністю  «Інваспорт» забезпечити:

вакцинацію членів національної збірної команди України з видів спорту осіб 
з інвалідністю (за потреби); 

здійснення за участю  Національного  комітету спорту інвалідів України 
заходів із дотримання вимог Організаційного комітету ХІІІ зимових 
Паралімпійських ігор 2022 року у м. Пекін (КНР) з протидії поширенню гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 

до 13 березня 2022  року.

6. Сектору з питань запобігання використанню допінгу у спорті, 
Національному антидопінговому центру України забезпечити проведення 
семінарів та просвітницьких заходів з питань запобігання використанню допінгу 
у спорті для спортсменів-кандидатів на участь у ХІІІ зимових Паралімпійських 
іграх 2022 року у м. Пекін (КНР)

постійно.

7. Департаменту економіки та фінансів спільно з Національним комітетом 
спорту інвалідів України забезпечити своєчасне фінансування витрат, 
передбачених Державним бюджетом України, пов’язаних із розбудовою та 
оснащенням об’єктів інфраструктури Західного реабілітаційно-спортивного 
центру НКСІУ (Львівська область) та створенням об’єктів інфраструктури 
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Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру   НКСІУ 
(м. Дніпро)

постійно.

8. Українському центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю  
«Інваспорт» надавати керівництву Міністерства молоді та спорту України 
інформацію щодо виступу національної збірної команди України на ХІІІ зимових 
Паралімпійських іграх 2022 року у м. Пекін (КНР)

04 – 13 березня 2022 року.

9. Керівникам структурних підрозділів молоді та спорту обласних, 
Київської міської державних адміністрацій вживати заходів щодо:

популяризації фізичної культури і спорту серед осіб з інвалідністю, які 
проживають на відповідній території;

збереження мережі закладів фізичної культури і спорту під час утворення 
об’єднаних територіальних громад, зокрема регіональних центрів з фізичної 
культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт», дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл осіб з інвалідністю; 

поліпшення житлово-побутових умов спортсменів національної збірної 
команди України, які взяли участь у ХІІІ зимових Паралімпійських іграх                  
2022 року у м. Пекін (КНР), та їхніх особистих тренерів, у тому числі тих,  які 
вимушено переселені з території АР Крим та тимчасово окупованих територій у 
Донецькій та Луганській областях;

заснування та збільшення кількості регіональних стипендій з метою 
підтримки спортсменів з інвалідністю;

встановлення та збільшення розміру винагород спортсменам з інвалідністю 
та їхнім тренерам за результатами участі в офіційних міжнародних змаганнях

постійно.

10. Контроль за виконанням цього рішення колегії покласти на першого 
заступника Міністра молоді та спорту України Сергія Симонова.

Голова колегії,
Міністр молоді та спорту України                                                     Вадим ГУТЦАЙТ 
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