
Додаток  

до Положення  

про національні збірні команди  

з видів спорту, визнаних в Україні    

(пункт 2 розділу ІІ)  

Форма 

СКЛАД 

національної збірної команди України з _______________________ 

                                                                                   (вид спорту) 

на ___________ рік 
 

№ 

з/п 

Прізвище, 

власне ім’я, 

по батькові 

(за наявності) 

спортсмена 

Дата 

народ-

ження 

спортсмена 

Спортивне 

звання 

(спортивний 

розряд) 

Фізкультурно-

спортивне товариство, 

інший суб'єкт сфери 

фізичної культури і 

спорту 

Адміністративно- 

територіальна 

одиниця 

регіонального 

рівня 

Вид 

змагаль-

ної діяль-

ності 

Спортивний результат Прізвище, 

власне ім’я, 

по батькові  

(за наявності) 

тренерів 

минулого сезону заплано- 

ваний на 

поточний 

сезон 

заплано-

ваний 

викона-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Чоловіки 

Основний склад спортсменів 

1           

2           

3           

Склад спортсменів-кандидатів  

1           

2           

3           

Резервний склад спортсменів  

1           

2           

3           

Жінки 

Основний склад спортсменів 

1           

2           

3           



2 

Продовження додатка 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Склад спортсменів-кандидатів  

1           

2           

3           

Резервний склад спортсменів  

1           

2           

3           

 

Керівник структурного підрозділу Мінмолодьспорту,  

до повноважень якого віднесено координацію  

розвитку виду спорту                                            _________________________________                      ________________________________ 

                                                                                             (підпис)                                                             (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

 

Начальник відділу структурного підрозділу  

Мінмолодьспорту, до повноважень якого  

віднесено координацію розвитку виду спорту   _________________________________                      ________________________________ 

                                                                                             (підпис)                                                             (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 
 

Головний (старший) тренер  

штатної команди національної  

збірної команди України   

з _______________________                                  _________________________________                      ________________________________ 

(вид спорту)                                                                           (підпис)                                                               (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

  

 для видів спорту осіб з інвалідністю: 

 

Начальник/заступник начальника  

Українського центру з фізичної  

культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" _________________________________                      ________________________________ 

                                                                                             (підпис)                                                             (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 
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ПАМ'ЯТКА 

щодо заповнення форми складу національної збірної команди України 

 
1. У назві форми складу національної збірної команди України 

зазначається повна назва виду спорту, що включений до Реєстру визнаних видів 

спорту в Україні, відповідно до Порядку визнання видів спорту, включення їх 

до Реєстру визнаних видів спорту в Україні, порядок його ведення, 

затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 27 січня 

2014 року № 149, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 

2014 року за № 281/25058. 

Склад національної збірної команди України з велосипедного спорту 

комплектується окремо з таких видів спортивних дисциплін: велоспорт-ВМХ, 

велоспорт-маунтенбайк, велоспорт-трек, велоспорт-шосе. 

2. Графа "Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) спортсмена" 

заповнюється повністю. 

3. Графа "Дата народження спортсмена" заповнюється цифрами та повинна 

відповідати даним паспорта. 

4. У графі "Спортивне звання (спортивний розряд)" зазначається спортивне 

звання або спортивний розряд, присвоєні відповідно до статті 42 Закону 

України "Про фізичну культуру і спорт". 

5. У графі "Фізкультурно-спортивне товариство, інший суб'єкт сфери 

фізичної культури і спорту" необхідно зазначити належність до одного з них: 

"Динамо", "Колос", "Спартак", "Україна", Міністерство оборони України, 

Міністерство освіти і науки України, центр "Інваспорт" тощо, якщо між цими 

суб’єктами і спортсменом встановлені відповідні правові відносини.  

6. У графі "Адміністративно-територіальна одиниця регіонального рівня" 

зазначається територія, що прикріплена до структурного підрозділу з фізичної 

культури і спорту обласної, Київської міської державних адміністрацій  

(з видів спорту осіб з інвалідністю – регіонального центру з фізичної культури і 

спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"), з яким у спортсмена встановлені 

відповідні правові відносини, та визначено його членство у відповідному 

відокремленому підрозділі (місцевому осередку) всеукраїнської спортивної 

федерації. 

У спортсменів, які є учнями (студентами) закладів спеціалізованої освіти  

спортивного профілю із специфічними умовами навчання державної форми 

власності, зазначається адміністративно-територіальна одиниця регіонального 

рівня, звідки вони вступили на навчання. 

У спортсменів, які є учнями (студентами) закладів спеціалізованої освіти  

спортивного профілю із специфічними умовами навчання комунальної форми 

https://ips.ligazakon.net/document/view/re35080?ed=2020_07_09&an=148
https://ips.ligazakon.net/document/view/re35080?ed=2020_07_09&an=148
https://ips.ligazakon.net/document/view/re35080?ed=2020_07_09&an=149
https://ips.ligazakon.net/document/view/re35080?ed=2020_07_09&an=149
https://ips.ligazakon.net/document/view/re35080?ed=2020_07_09&an=149
https://ips.ligazakon.net/document/view/re35080?ed=2020_07_09&an=149
https://ips.ligazakon.net/document/view/re25058?ed=2019_02_28&an=393
https://ips.ligazakon.net/document/view/re25058?ed=2019_02_28&an=393
https://ips.ligazakon.net/document/view/re35080?ed=2020_07_09&an=149
https://ips.ligazakon.net/document/view/re35080?ed=2020_07_09&an=149
https://ips.ligazakon.net/document/view/re35080?ed=2020_07_09&an=150
https://ips.ligazakon.net/document/view/re35080?ed=2020_07_09&an=150
https://ips.ligazakon.net/document/view/re35080?ed=2020_07_09&an=151
https://ips.ligazakon.net/document/view/re35080?ed=2020_07_09&an=152
https://ips.ligazakon.net/document/view/re35080?ed=2020_07_09&an=152
https://ips.ligazakon.net/document/view/re35080?ed=2020_07_09&an=153
https://ips.ligazakon.net/document/view/re35080?ed=2020_07_09&an=153
https://ips.ligazakon.net/document/view/re35080?ed=2020_07_09&an=153
https://ips.ligazakon.net/document/view/re35080?ed=2020_07_09&an=153
https://ips.ligazakon.net/document/view/re35080?ed=2020_07_09&an=153
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власності протягом двох років з дати зарахування до цього закладу, 

зазначається адміністративно-територіальна одиниця регіонального рівня, 

звідки вони вступили на навчання.  

7. У графі "Вид змагальної діяльності" зазначається різновид (різновиди) 

змагальної діяльності у відповідному виді спорту. Допускається зазначення 

декількох різновидів змагальної діяльності з урахуванням специфіки цього виду 

спорту (номери програм, вправи, групові вправи, екіпажі, естафети тощо). 

8. У графі "Спортивний результат минулого сезону запланований" 

зазначається запланований спортсменом результат, передбачений 

Індивідуальним планом підготовки цього спортсмена на минулий спортивний 

сезон, складений за формою, затвердженою наказом Міністерства молоді та 

спорту України від 02 лютого 2016 року № 443, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 22 лютого 2016 року за № 271/28401 (у редакції наказу 

Міністерства молоді та спорту України від 03 серпня 2016 року № 3101). 

9. У графі "Спортивний результат минулого сезону виконаний" 

зазначається найкращий спортивний результат спортсмена за минулий сезон на 

підставі протоколів відповідних офіційних спортивних змагань. 

10. У графі "Спортивний результат запланований на поточний сезон" 

зазначається запланований спортсменом результат, передбачений 

Індивідуальним планом підготовки цього спортсмена на поточний спортивний 

сезон, складений за формою, затвердженою наказом Міністерства молоді та 

спорту України від 02 лютого 2016 року № 443, зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України 22 лютого 2016 року за № 271/28401 (у редакції наказу 

Міністерства молоді та спорту України від 03 серпня 2016 року № 3101). 

11. У графі "Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) тренерів" 

зазначаються тренери, які здійснюють безпосередню підготовку спортсмена.  

Не допускається зазначення більше двох тренерів у видах спорту, крім 

видів спорту "біатлон", "легкоатлетичне багатоборство", "сучасне 

п’ятиборство", "триатлон", де допускається зазначати не більше трьох тренерів.  

У видах спорту "гімнастика спортивна", "гімнастика художня", "плавання 

синхронне", "стрибки у воду", "фігурне катання на ковзанах", "фрістайл" та 

"сноубординг" додатково допускається зазначення тренера-хореографа або 

тренера-акробата. 

У спортсменів з виду спорту "сучасне п’ятиборство", що включені до 

складу спортсменів-кандидатів на участь в олімпійських іграх, затвердженого 

Мінмолодьспортом в установленому порядку, допускається зазначати не 

більше п'яти тренерів.  

Підтвердженням безпосередньої підготовки спортсмена певним  

тренером є:  

https://ips.ligazakon.net/document/view/re25058?ed=2019_02_28&an=393
https://ips.ligazakon.net/document/view/re25058?ed=2019_02_28&an=393
https://ips.ligazakon.net/document/view/re25058?ed=2019_02_28&an=393
https://ips.ligazakon.net/document/view/re25058?ed=2019_02_28&an=393
https://ips.ligazakon.net/document/view/re35080?ed=2020_07_09&an=149
https://ips.ligazakon.net/document/view/re35080?ed=2020_07_09&an=149
https://ips.ligazakon.net/document/view/re35080?ed=2020_07_09&an=149
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наказ закладу фізичної культури і спорту про комплектування відповідної 

групи відділення з виду спорту – для тренерів (тренерів-викладачів, вчителів зі 

спорту), які працюють у закладах фізичної культури і спорту; 

лист відповідної всеукраїнської спортивної федерації – для тренерів, які не 

працюють у закладах фізичної культури і спорту. 

Тренери штатної команди національних збірних команд України можуть 

зазначатися тренерами спортсмена, якщо вони здійснювали безпосередню 

підготовку відповідного спортсмена в останні два роки, що підтверджується: 

наказом про комплектування відповідної групи з виду спорту – для 

тренерів (тренерів-викладачів, вчителів зі спорту), які здійснювали таку 

підготовку у відповідних закладах фізичної культури і спорту; 

листом відповідної всеукраїнської спортивної федерації – для інших 

тренерів.  

12. Наприкінці складу національної збірної команди України з 

олімпійських та неолімпійських видів спорту (чоловіки, жінки) допускається 

зазначення переліку фахівців, що забезпечують організаційне, науково-

методичне та медичне супроводження підготовки спортсменів національної 

збірної команди з виду спорту, з видів спорту осіб з інвалідністю – наприкінці 

відповідного розділу. 

13. Внесення змін до складу національних збірних команд України з виду 

спорту на наступний рік здійснюється: 

з літніх видів спорту (крім командних ігрових видів спорту) – з 01 по  

15 грудня року, що передує формуванню складу національних збірних команд 

України; 

із зимових видів спорту (крім командних ігрових видів спорту) – з 15 до  

30 квітня поточного року; 

з літніх та зимових командних ігрових видів спорту – згідно з 

регламентними документами відповідних всеукраїнських спортивних 

федерацій. 

Внесення змін до складу національних збірних команд України з виду 

спорту в інший строк здійснюється у таких випадках: 

до граф "Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) спортсмена", 

"Дата народження спортсмена", "Прізвище, власне ім'я, по батькові (за 

наявності) тренера" – у разі внесення в установленому порядку змін до 

відповідних документів;  

до графи "Спортивне звання (спортивний розряд)" – у разі присвоєння 

спортсмену чергового спортивного звання (спортивного розряду) або 

позбавлення такого звання (розряду); 

до граф "Фізкультурно-спортивне товариство, інший суб'єкт сфери 

фізичної культури і спорту", "Адміністративно-територіальна одиниця 

регіонального рівня" – у разі зміни правових відносин між суб’єктами сфери 

фізичної культури і спорту; 
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до графи "Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) тренера" –  

у разі дискваліфікації тренера, припинення тренерської діяльності, відбування 

тренером покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, 

смерті тренера;  

включення до складу національних збірних команд України з виду спорту 

нових спортсменів за підсумками спортивних змагань поточного сезону; 

виключення зі складу національних збірних команд України з виду спорту 

спортсменів у разі погіршення спортивних результатів поточного сезону; 

переведення спортсменів зі складу до складу у разі покращення або 

погіршення спортивних результатів. 

 

 

________________________ 

 

 


