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

"____ "____________                                                        № ________________                             

Про хід підготовки національної
збірної команди України до Ігор 
ХХХІІ Олімпіади Токіо-2020 у 
м. Токіо (Японія), що відбудуться 
у 2021 році

На засіданні колегії Міністерства молоді та спорту України 26 березня              
2021 року, заслухавши та обговоривши інформацію заступника Міністра молоді 
та спорту України Ніни Уманець, а також взявши до відома довідку з питання 
порядку денного «Про хід підготовки національної збірної команди України до 
Ігор ХХХІІ Олімпіади Токіо-2020 у м. Токіо (Японія), що відбудуться 
у 2021 році»

КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ:

1. Департаменту олімпійського спорту за участю Національного 
олімпійського комітету, всеукраїнських федерацій з видів спорту, тренерського 
складу, відповідних структурних підрозділів Мінмолодьспорту:

здійснювати відповідні заходи з організаційного, матеріально-технічного, 
фінансового, науково-методичного, медичного забезпечення ходу підготовки 
національних збірних команд з видів спорту до Ігор ХХХІІ Олімпіади Токіо-2020 
у м. Токіо (Японія);

при формуванні офіційної делегації для участі в Іграх ХХХІІ Олімпіади 
Токіо-2020 у м. Токіо (Японія) дотримуватися затверджених кваліфікаційних 
критеріїв та системи відбору спортсменів до складу Олімпійської збірної 
команди України

до 15 серпня 2021 року.

2.  Департаменту олімпійського спорту, державній установі «Управління 
збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» 
забезпечити своєчасне придбання обладнання та інвентарю для забезпечення 
національних збірних команд з видів спорту

до 01 липня 2021 року.
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3. Департаменту економіки і фінансів, державній установі «Управління 
збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» 
забезпечити своєчасне фінансування заходів із підготовки до Ігор                                
ХХХІІ Олімпіади Токіо-2020 у м. Токіо (Японія)

постійно.

4. Головному тренеру–лікарю штатної команди національних збірних команд 
України, Українському медичному центру спортивної медицини Міністерства 
молоді та спорту України, департаменту олімпійського спорту забезпечити:

 за участю Національного олімпійського комітету України заходи із 
дотримання вимог Оргкомітету Ігор ХХХІІ Олімпіади Токіо-2020 у м. Токіо 
(Японія) з протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;

        
проходження медичного огляду учасниками Ігор ХХХІІ Олімпіади

до 23 липня 2021 року.

5. Державному науково-дослідному інституту фізичної культури і спорту 
України забезпечити розробку та надання рекомендацій тренерському складу та 
спортсменам-кандидатам на участь в Іграх ХХХІІ Олімпіади Токіо-2020 
у м. Токіо (Японія) щодо:

акліматизації до умов проведення Ігор ХХХІІ Олімпіади Токіо-2020
у  м. Токіо (Японська Держава)

до 01 травня 2021 року;

системи харчування у період підготовки та під час проведення Ігор                  
ХХХІІ Олімпіади Токіо-2020 у м. Токіо (Японія)

                до 01 червня 2021 року.

6. Сектору з питань запобігання використання допінгу у спорті, 
Національному антидопінговому центру України забезпечити проведення 
семінарів та просвітницьких заходів з питань попередження та запобігання 
допінгу у спорті для спортсменів-кандидатів на участь в Іграх ХХХІІ Олімпіади 
Токіо-2020 у м. Токіо (Японія)   

                постійно.

7. Департаменту олімпійського спорту здійснювати постійний моніторинг 
ходу підготовки спортсменів, здатних показати високий спортивний результат 
на Іграх ХХХІІ Олімпіади Токіо-2020 у м. Токіо (Японія)

до 08 серпня 2021 року.
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8. Структурним підрозділам з питань фізичної культури і спорту обласних та 
м. Києва державних адміністрацій  своєчасно інформувати Міністерство молоді 
та спорту України про епідеміологічну ситуацію в регіоні, а тренерському складу 
штатної команди національних збірних команд своєчасно подавати до 
департаменту олімпійського спорту пропозиції з коригування Єдиного 
календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів для 
дотримання безперервного процесу підготовки до Ігор ХХХІІ Олімпіади 
Токіо-2020 у м. Токіо (Японія)

до 08 серпня 2021 року.

9. Тренерському складу штатної команди національних збірних команд 
України при опрацюванні проектів кошторисів для участі в Іграх                                
ХХХІІ Олімпіади Токіо-2020 у м. Токіо (Японія) передбачити в достатній 
кількості вироби медичного призначення для профілактики та протидії 
поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2

до 08 серпня 2021 року.

10. Рекомендувати всеукраїнським федераціям з олімпійських видів спорту, 
в разі зміни календарних планів міжнародних федерацій з видів спорту, 
своєчасно інформувати Міністерство молоді та спорту для внесення 
відповідних змін до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів

постійно.

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

Голова колегії,
Міністр молоді та спорту України                                               Вадим ГУТЦАЙТ 
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