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

" 18 " жовтня 2021 року                                                          № ________________                             

 Про результати участі національної збірної команди
України в Іграх XXXII Олімпіади Токіо-2020 у 
м. Токіо (Японія), що відбулися у 2021 році, та хід
підготовки національної збірної команди України до
участі в XXIV зимових Олімпійських іграх 2022 року 
в м. Пекін (КНР)

На засіданні колегії Міністерства молоді та спорту України 18 жовтня              
2021 року, заслухавши та обговоривши інформацію Міністра молоді та спорту 
України Вадима ГУТЦАЙТА, а також взявши до відома довідку з питання 
порядку денного «Про результати участі національної збірної команди України 
в Іграх XXXII Олімпіади Токіо-2020 у м. Токіо (Японія), що відбулися у                   
2021 році, та хід підготовки національної збірної команди України до участі в                  
XXIV зимових Олімпійських іграх 2022 року в м. Пекін (КНР)»

КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ:

1. Відмітити в цілому позитивним виступ національної збірної команди 
України в Іграх XXXII Олімпіади Токіо-2020 у м. Токіо (Японія), що відбулися 
у 2021 році (далі – Ігри ХХХІІ Олімпіади).

2. Вважати результати виступів українських спортсменів в Іграх                       
ХХХІІ Олімпіади у таких видах спорту:

добрими, де, зокрема, були здобуті олімпійські нагороди (в окремих 
дисциплінах, номерах програми та вагових категоріях) – бокс (вагова категорія 
75 кг – чоловіки), боротьба вільна (вагова категорія 62 кг, 68 кг – жінки), 
боротьба греко-римська (вагова категорія до 87 кг), веслування на байдарках і 
каное (каное – жінки),  дзюдо (жінки, вагова категорія до  48 кг), велоспорт на 
треку (жінки), карате, легка атлетика (стрибки у висоту – жінки), плавання 
(чоловіки), синхронне плавання, стрільба кульова (мікс), теніс (жінки), 
фехтування (шпага чоловіки);

задовільними (в окремих дисциплінах, номерах програми та вагових 
категоріях – бокс (жінки), важка атлетика (жінки),  веслувальний слалом,  дзюдо



2

 (чоловіки), стрибки у воду (вишка – чоловіки), стрільба кульова, стрільба 
стендова, легка атлетика (метання молоту – чоловіки, стрибки в довжину, біг           
400 м з/б – жінки), фехтування (командна шпага – чоловіки);

такими, що в цілому не відповідають потенційним можливостям 
спортсменів: бадмінтон, боротьба вільна (чоловіки), велоспорт-шосе, велоспорт-
маунтенбайк, веслування на байдарках і каное (каное – чоловіки, байдарка – 
жінки), гімнастика спортивна, гімнастика художня, кінний спорт, легка атлетика, 
плавання (жінки), стрибки у воду (вишка, трамплін – жінки, трамплін – 
чоловіки), сучасне п’ятиборство, стрільба з лука, стрибки на батуті, стрільба 
кульова (гвинтівка), теніс настільний, фехтування (жінки).

3. Незадовільні виступи у відбіркових міжнародних змаганнях окремих 
українських спортсменів і команд з ігрових видів спорту не дали можливості 
взяти участь в Іграх XXXII Олімпіади національним збірним командам України 
з видів спорту: баскетбол, бейсбол, важка атлетика (чоловіки), велоспорт (ВМХ), 
веслування академічне (крім спортсменів легкої ваги), веслування на байдарках 
і каное (байдарка четвірка – чоловіки), вітрильний спорт, водне поло, волейбол, 
волейбол пляжний, гандбол, гольф, регбі, скелелазіння, софтбол, триатлон, 
тхеквондо (ВТФ), фехтування (рапіра), футбол та хокей на траві.

4. Департаменту олімпійського спорту:

за участю Національного олімпійського комітету України (далі – НОК), 
всеукраїнських федерацій з олімпійських видів спорту, Державного науково-
дослідного інституту фізичної культури і спорту (далі – ДНДІФКС), структурних 
підрозділів з питань фізичної культури і спорту обласних та м. Києва державних 
адміністрацій, фізкультурно-спортивних товариств і відомств розробити 
стратегію забезпечення ефективної підготовки національних збірних команд 
України з різних видів спорту до 2028 року

до 20 квітня 2022 року;

здійснити організаційну роботу з проведення конкурсу на посади державних, 
головних та старших тренерів штатної команди національних збірних команд 
України з літніх олімпійських видів спорту
                                                                                          

                                                                                    до 31 грудня 2021 року;

не допускати залучення до роботи із атлетами представників антуражу, до 
яких застосовувалися санкції за порушення вимог Антидопінгового 
законодавства

постійно;
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за участю НОК, всеукраїнських федерацій з літніх олімпійських видів 
спорту, ДНДІФКС розробити та подати на затвердження керівництву 
Мінмолодьспорту Концепцію підготовки національної збірної команди України 
з видів спорту до Ігор ХХХІІІ Олімпіади 2024 року в м. Париж (Франція)

до 10 лютого 2022 року;

за поданням тренерського складу штатної команди національних збірних 
команд з літніх олімпійських видів спорту, за участю всеукраїнських федерацій 
з видів спорту розробити та подати на затвердження керівництву 
Мінмолодьспорту проекти:

цільових комплексних програм підготовки національної збірної команди 
України з видів спорту до Ігор ХХХІІІ Олімпіади 2024 року в м. Париж (Франція) 
на 2022-2024 роки;

планів підготовки національної збірної команди України з видів спорту до 
головних змагань сезону на 2022 рік;

системи відбору спортсменів окремих офіційних делегацій з видів спорту 
для участі в міжнародних спортивних змаганнях на 2022 рік

до 01 лютого 2022 року;

подати на затвердження керівництву Мінмолодьспорту проект наказу щодо 
визначення пріоритетності літніх олімпійських видів спорту на 2022-2024 роки

до 31 грудня 2021 року;

за участю НОК затвердити спільні заходи з організаційного, матеріально-
технічного, фінансового, науково-методичного, медичного забезпечення 
підготовки національних збірних команд України до XXIV зимових 
Олімпійських ігор 2022 року в м. Пекін (КНР)

до 04 лютого 2022 року;

здійснювати постійний моніторинг ходу підготовки спортсменів, здатних 
показати високий спортивний результат на Олімпійських іграх 

постійно;

своєчасно інформувати керівництво Мінмолодьспорту для внесення 
відповідних змін до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та 
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спортивних заходів України у разі зміни календарних планів міжнародних 
федерацій з видів спорту

постійно;

своєчасно надавати керівництву Мінмолодьспорту пропозиції для 
забезпечення обладнанням та інвентарем для підготовки національних збірних 
команд України та технічні, кількісні та якісні характеристики для проведення 
процедур закупівлі

постійно;

при формуванні офіційної делегації для участі в XXIV зимових 
Олімпійських іграх 2022 року в м. Пекін (КНР) дотримуватися затверджених 
кваліфікаційних критеріїв та системи відбору спортсменів до складу 
олімпійської збірної команди України

до 24 січня 2022 року;

за участю тренерського складу штатної команди національних збірних 
команд, всеукраїнських федерацій з літніх олімпійських видів спорту, 
фізкультурно-спортивних товариств, органів виконавчої влади з питань фізичної 
культури і спорту областей та м. Києва здійснити моніторинг ефективності 
діяльності закладів дитячо-юнацького та резервного спорту

до 10 квітня 2022 року;

подати, в разі необхідності, пропозиції керівництву Мінмолодьспорту щодо 
внесення змін до договорів про співпрацю з національними спортивними 
федераціями, додатково визначивши конкретні зобов’язання сторін, підвищення 
відповідальності за невиконанням договірних зобов’язань

до 31 грудня 2021 року;

з метою удосконалення науково-методичного забезпечення підготовки 
спортсменів за участю ДНДІФКС вивчити питання щодо внесення змін до статті 
50 «Наукове забезпечення у сфері фізичної культури і спорту» Закону України 
«Про фізичну культуру і спорт» 

до 20 квітня 2022 року.

5. Головному тренеру-лікарю штатної команди національних збірних 
команд України, Українському медичному центру спортивної медицини, 
департаменту олімпійського спорту забезпечити:
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за участю НОК заходи із дотримання вимог Оргкомітету в XXIV зимових 
Олімпійських іграх 2022 року в м. Пекін (КНР) з протидії поширенню гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;

проходження медичного огляду учасниками XXIV зимових Олімпійських 
ігор 2022 року

    до 23 січня 2022 року.

6. Державному науково-дослідному інституту фізичної культури і спорту 
України: 

забезпечити розробку та надання рекомендацій тренерському складу та 
спортсменам-кандидатам на участь у XXIV зимових Олімпійських іграх            
2022 року в м. Пекін (КНР) щодо акліматизації до умов проведення Олімпійських 
ігор 

 01 грудня 2021 року;

передбачати у планах науково-методичного забезпечення підготовки 
національних збірних команд України подальше провадження нових форм, 
методів і засобів підготовки, що сприятимуть покращенню спортивних 
результатів

     постійно;

спільно з головними та старшими тренерами сформувати склад 
комплексних наукових груп з видів спорту на наступний рік та забезпечити 
координацію їхньої роботи;

    до 15 січня щороку;

про результати проведених ДНДІФКС досліджень спортсменів та про 
надані рекомендації тренерському складу з видів спорту інформувати 
Мінмолодьспорт до 01 числа місяця наступного кварталу

                                                                                    щоквартально.

7. Департаменту олімпійського спорту, державній установі «Управління 
збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» 
забезпечити своєчасне придбання обладнання та інвентарю за відповідними 
бюджетними програмами для забезпечення національних збірних команд 
України з видів спорту 

постійно.

8. Департаменту економіки та фінансів, державній установі «Управління 
збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення», за 
участю НОК, забезпечити своєчасне фінансування за відповідними бюджетними 
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програмами заходів із підготовки до Ігор ХХХІІІ Олімпіади 2024 року в м. Париж 
(Франція) та XXIV зимових Олімпійських ігор 2022 року в м. Пекін (КНР) 

                   
        постійно.

9. Тренерському складу штатної команди національних збірних команд 
України із зимових олімпійських видів спорту при опрацюванні проектів 
кошторисів для участі в XXIV зимових Олімпійських іграх 2022 року в м. Пекін 
(КНР)  передбачити в достатній кількості вироби медичного призначення для 
профілактики та протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

 до 04 лютого 2022 року.

10. Українському медичному центру спортивної медицини забезпечити 
медичне спостереження за спортсменами-кандидатами на участь в Іграх                 
ХХХІІІ Олімпіади 2024 року в м. Париж (Франція) 

     постійно.

11. Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, 
Національному антидопінговому центру України забезпечити проведення 
семінарів та просвітницьких заходів з питань попередження та запобігання 
використанню допінгу у спорті для спортсменів-кандидатів на участь у XXIV 
зимових Олімпійських іграх 2022 року в м. Пекін (КНР) 

    щомісяця.

12. Рекомендувати Національному антидопінговому центру України:

продовжити практику проведення освітніх заходів з питань боротьби з 
допінгом серед членів національних збірних команд України,  національних 
федерацій з видів спорту, закладів фізичної культури і спорту, структурних 
підрозділів з питань фізичної культури і спорту обласних та м. Києва державних 
адміністрацій;

при складанні планів розподілу тестувань на наступні роки враховувати 
рекомендації ВАДА щодо першочергового включення до такого плану 
тестування пріоритетних видів спорту;

при формуванні проектних показників державного бюджету враховувати 
кошти на щорічне збільшення кількості тестувань допінг-проб;



7

продовжити розширення співпраці з антидопінговими організаціями 
європейських країн, зокрема у сфері освітніх програм, обміну досвідом, 
взаємних тестувань атлетів;

здійснити заходи щодо відповідності технічним документам ВАДА в 
частині виконання умов стосовно необхідної кількості допінг-проб

постійно.

13. Рекомендувати національним спортивним федераціям з видів спорту 
вжити заходів щодо:

розробки програм розвитку видів спорту в Україні;

забезпечення прозорості, чіткості і відкритості процедур відбору атлетів до 
збірних команд;

 забезпечення дотримання систем відбору та винесення рішень про склад 
команд уповноваженими статутними органами з наступним їх оприлюдненням 
та роз’ясненням;

оновлення, в разі потреби, навчальних програм з відповідних видів спорту 
для закладів дитячо-юнацького та резервного спорту;

оприлюднення результатів участі спортсменів – членів федерації у 
всеукраїнських та міжнародних змаганнях на офіційних вебсторінках федерацій;

активізації діяльності в напрямі делегування представників України до 
керівних і суддівських та інших органів відповідних європейських та 
міжнародних спортивних федерацій;

упорядкування та активізації роботи відокремлених територіальних 
підрозділів зі структурними підрозділами з питань фізичної культури та спорту, 
обласних, Київської міської державних адміністрацій;

подальшого залучення позабюджетних коштів на розвиток відповідного 
виду спорту;

опрацювання та надання Мінмолодьспорту пропозицій до критеріїв оцінки 
діяльності спортивних федерацій;

створення спортивних клубів;
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інституційного зміцнення організаційної побудови (роботи офісів 
федерацій, комісій атлетів, суддівських, з розвитку виду спорту, тренерських рад 
тощо); 

посилення роботи комісій атлетів із захисту прав спортсменів та проведення 
роз’яснювальної роботи серед атлетів та їх антуражу;

приведення відповідно до світових стандартів та вимог сьогодення стану 
кваліфікації фахівців, які забезпечують підготовку атлетів, сприяти 
використанню у тренувальному процесі сучасних передових технологій та 
досвіду;

проведення в установленому порядку підвищення кваліфікації тренерського 
складу з відповідних видів спорту; 

посилення роботи щодо національно-патріотичного, етичного та 
культурного виховання, розширення світогляду атлетів та їх антуражу, 
недопущення ними поведінки та вчинків, що негативно впливають на імідж 
країни, команди та їх як особистостей 

постійно; 

упровадження  сталого фіксованого членства федерації;

            до 20 грудня 2021 року.

14. Структурним підрозділам з питань фізичної культури і спорту обласних 
та м. Києва державних адміністрацій:

розглянути на засіданнях колегій питання щодо розвитку пріоритетних 
видів спорту та підвищення ефективності підготовки висококваліфікованих 
спортсменів та найближчого резерву до складу збірних команд 

листопад-грудень 2021 року;

затвердити пріоритетність літніх олімпійських видів спорту на                       
2022-2024 роки з урахуванням наявної спортивної інфраструктури, тренерського 
складу та пріоритетності літніх олімпійських видів спорту, визначеної 
Мінмолодьспортом

                                                                                до 10 січня 2022 року;

сприяти ходу підготовки до Ігор ХХХІІІ Олімпіади 2024 року в м. Париж 
(Франція) та вживати заходів щодо створення спортсменам-кандидатам до 
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складу національних збірних команд України з олімпійських видів спорту та 
їхнім тренерам належних умов для підготовки, сприяння залученню коштів 
місцевих бюджетів і позабюджетних надходжень на проведення ремонтних робіт 
на головних спортивних базах, оснащення їх сучасним обладнанням та 
інвентарем

        постійно;

вважати головним напрямом спорту вищих досягнень та резервного спорту 
розвиток пріоритетних олімпійських видів спорту, передбачивши їх 
першочергове фінансування з видатків, передбачених у місцевих бюджетах за 
відповідною бюджетною програмою 

щороку;

вживати заходів щодо постійного підвищення кваліфікації тренерського 
складу та систематично проводити співбесіди з особистими тренерами 
спортсменів – кандидатів на участь в Олімпійських іграх

 
постійно;

звернути увагу на забезпечення процесу підготовки до XXIV зимових 
Олімпійських ігор 2022 року в м. Пекін (КНР) та широке висвітлення її ходу в 
засобах масової інформації

                    до 28 лютого 2022 року;              

сприяти покращенню соціально-побутових умов спортсменів – кандидатів 
на участь у XXIV зимових Олімпійських іграх 2022 року в м. Пекін  (КНР)

  
                  04 лютого 2022 року;

вживати заходів щодо реконструкції, будівництва, оснащення та 
облаштування спортивних споруд, на яких здійснюється підготовка спортсменів 
з олімпійських видів спорту  

         постійно.

  15. Контроль за виконанням цього рішення колегії покласти на заступників 
Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних 
обов’язків. 

Голова колегії,
Міністр молоді та спорту України                                                   Вадим ГУТЦАЙТ
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