ПРОЕКТ
Порівняльна таблиця
до проекту Закону України ''Про внесення змін до Закону України
''Про фізичну культуру і спорт''
Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Закон України "Про фізичну культуру і спорт"
Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в
такому значенні:
такому значенні:
вид спорту − різновид змагальної діяльності, що
здійснюється з дотриманням визначених правил. Види
спорту поділяються на групи: олімпійські види спорту −
види спорту, включені до програми Олімпійських ігор; не
олімпійські види спорту − види спорту, не включені до
програми Олімпійських ігор; види спорту інвалідів − види
спорту, включені до програм Паралімпійських і
Дефлімпійських ігор, та види спорту, не включені до
програм Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, у яких
беруть участь інваліди;

вид спорту − різновид змагальної діяльності, що
складається із спортивних дисциплін визначених
міжнародними
спортивними
федераціями
(організаціями) і в установленому порядку визнаний в
Україні;

Абзац відсутній

вид змагання − вид змагальної діяльності в межах
окремого виду спорту, яке завершується розподілом
місць;

громадська

організація

фізкультурно-спортивної громадське

об'єднання

фізкультурно-спортивної
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спрямованості - об'єднання громадян, яке створюється з спрямованості − об'єднання громадян та/або юридичних
метою задоволення потреб його членів у сфері фізичної осіб приватного права, яке створюється та здійснює
культури і спорту;
діяльність з метою задоволення потреб його членів у сфері
фізичної культури і спорту;
…

…

заклад фізичної культури і спорту - юридична особа, що
забезпечує розвиток фізичної культури і спорту шляхом,
зокрема, надання фізкультурно-спортивних послуг.
Закладами фізичної культури і спорту, зокрема, є:
спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи,
спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю,
школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської
підготовки, центри студентського спорту вищих
навчальних закладів, фізкультурно-оздоровчі заклади,
центри фізичного здоров'я населення, центри фізичної
культури і спорту осіб з інвалідністю;

заклад фізичної культури і спорту - юридична особа, що
здійснює свою діяльність у сфері фізичної культури і
спорту шляхом надання фізкультурно-спортивних послуг.
Закладами фізичної культури і спорту, зокрема, є:
спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи,
заклади спеціалізованої освіти спортивного профілю із
специфічними умовами навчання, школи вищої
спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки,
центри студентського спорту вищих навчальних закладів,
фізкультурно-оздоровчі заклади, центри фізичного здоров'я
населення, центри фізичної культури і спорту осіб з
інвалідністю та інші;

…

…

Абзац відсутній

спортивна дисципліна − є частиною виду спорту, яка
включає в себе один або декілька видів змагань;

…

…

спортивне змагання - захід, що проводиться організатором спортивне змагання - захід, що проводиться організатором
спортивних заходів з метою порівняння досягнень спортивних заходів з метою порівняння досягнень
спортсменів та визначення переможців відповідно до спортсменів та визначення переможців відповідно до
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правил спортивних змагань з видів спорту та
затвердженого
організатором
спортивних
заходів
положення (регламенту) про ці змагання, що відповідає
визначеним центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері
фізичної культури та спорту, вимогам;

правил спортивних змагань з видів спорту (спортивних
дисциплін) та затвердженого організатором спортивних
заходів положення (регламенту) про ці змагання, що
відповідає визначеним центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері фізичної культури та спорту, вимогам;

…

…

Стаття 3. Права громадян у сфері фізичної культури і
спорту

Стаття 3. Права громадян у сфері фізичної культури і
спорту

Громадяни мають право займатися фізичною культурою і
спортом незалежно від ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та
соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Громадяни мають право займатися фізичною культурою і
спортом незалежно від ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та
соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Це право забезпечується шляхом:

Це право забезпечується шляхом:

вільного вибору видів спорту та фізкультурно-спортивних вільного вибору видів спорту та фізкультурно-спортивних
послуг;
послуг;
доступності та безпечності занять фізичною культурою і доступності та безпечності занять фізичною культурою і
спортом;
спортом;
захисту прав та законних інтересів громадян;

захисту прав та законних інтересів громадян;

створення закладів фізичної культури і спорту;

створення закладів фізичної культури і спорту;
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об'єднання громадян у громадські
культурно-спортивної спрямованості;

організації

фіз- об'єднання громадян та/або юридичних осіб приватного
права у громадські об'єднання фізкультурно-спортивної спрямованості;

здобуття спеціальної освіти та здійснення відповідної здобуття спеціальної освіти та здійснення відповідної
професійної діяльності.
професійної діяльності.
Стаття 4. Засади державної політики у сфері фізичної
культури і спорту

Стаття 4. Засади державної політики у сфері фізичної
культури і спорту

Державна політика у сфері фізичної культури і спорту Державна політика у сфері фізичної культури і спорту
ґрунтується на засадах:
ґрунтується на засадах:
…

…

забезпечення підтримки громадських організацій фіз- забезпечення підтримки громадських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості;
культурно-спортивної спрямованості;
…

…

орієнтування на сучасні міжнародні стандарти у сфері орієнтування на сучасні міжнародні стандарти у сфері
фізичної культури і спорту, поєднання вітчизняних фізичної культури і спорту, поєднання вітчизняних
традицій і досягнень із світовим досвідом у цій сфері.
традицій і досягнень із світовим досвідом.
частина відсутня

Держава
на
основі
принципу
пріоритетності
олімпійського спорту здійснює заходи з фінансового,
кадрового,
матеріально-технічного,
наукового,
медичного, інформаційного забезпечення підготовки
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українських спортсменів з олімпійських видів спорту та
не менше 85 % ресурсів, спрямованих на фізичну
культуру і спорт, спрямовує на розвиток олімпійських
видів спорту.
Стаття 6. Повноваження центрального органу влади,
що забезпечує формування державної політики у сфері
фізичної культури та спорту, центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері фізичної культури та спорту, та інших
центральних органів виконавчої влади у сфері фізичної
культури і спорту

Стаття 6. Повноваження центрального органу влади,
що забезпечує формування державної політики у сфері
фізичної культури та спорту, центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері фізичної культури та спорту, та інших
центральних органів виконавчої влади у сфері фізичної
культури і спорту

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політику у сфері фізичної культури формування державної політику у сфері фізичної культури
та спорту:
та спорту:
…

…

визначає порядок визнання видів спорту в Україні, здійснює заходи щодо визнання видів спорту в Україні;
включення їх до відповідного реєстру та порядок його
ведення;
затверджує в установленому порядку Єдиний календарний затверджує в установленому порядку Єдиний календарний
план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів
України;
України;
Абзац відсутній

затверджує Порядок комплектування складу національної збірної команди України для участі у офіційних міжнародних змаганнях на відповідний рік;
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встановлює порядок атестації спортивних тренерів та суд- встановлює порядок атестації спортивних тренерів та суддів.
дів.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері фізичної культури та спорту:
державну політику у сфері фізичної культури та спорту:
організовує та реалізує державну політику у сфері фізичної організовує та реалізує державну політику у сфері фізичної
культури і спорту, виконання цього Закону та інших нор- культури і спорту, виконання цього Закону та інших нормамативно-правових актів;
тивно-правових актів;
узагальнює практику застосування законодавства у сфері узагальнює практику застосування законодавства у сфері
фізичної культури і спорту, подає пропозиції щодо його фізичної культури і спорту, подає пропозиції щодо його
вдосконалення;
вдосконалення;
сприяє розвитку видів спорту;

сприяє розвитку видів спорту;

здійснює аналітичну діяльність у сфері фізичної культури і
спорту, визначає тенденції розвитку, узагальнює вітчизняний та іноземний досвід, розробляє проекти програм розвитку фізичної культури і спорту;

здійснює аналітичну діяльність у сфері фізичної культури і
спорту, визначає тенденції розвитку, узагальнює вітчизняний та іноземний досвід, розробляє проекти програм розвитку фізичної культури і спорту;

забезпечує реалізацію програм розвитку фізичної культури забезпечує реалізацію програм розвитку фізичної культури
і спорту в Україні;
і спорту в Україні;
забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту;

забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту;

організовує та проводить чемпіонати України з видів організовує та проводить чемпіонати України з видів
спорту, визнаних в Україні, інші всеукраїнські та між- спорту, визнаних в Україні, інші всеукраїнські та між-
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народні спортивні заходи, забезпечує участь національних
збірних команд у міжнародних змаганнях, розробляє та
подає на затвердження центральному органу виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері фізичної культури та спорту, Єдиний календарний
план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів
України;

народні спортивні заходи, забезпечує участь національних
збірних команд у міжнародних змаганнях, розробляє та
подає на затвердження центральному органу виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері фізичної культури та спорту, Єдиний календарний
план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів
України;

надає в установленому порядку державну підтримку громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, залучає їх до виконання державних програм і заходів
з питань фізичної культури та спорту;

надає в установленому порядку державну підтримку громадським об'єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості, залучає їх до виконання державних програм і
заходів з питань фізичної культури та спорту;

координує заходи з розвитку дитячого, дитячо-юнацького координує заходи з розвитку дитячого, дитячо-юнацького
спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів, спорту спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів, спорту
ветеранів;
ветеранів;
приймає рішення про надання громадській організації визначає пріоритетність видів спорту відповідно до
фізкультурно-спортивної
спрямованості
статусу встановлених ним критеріїв;
національної або відмову в його наданні;
…

…

взаємодіє з громадськими організаціями фізкультурно- взаємодіє з громадськими об'єднаннями фізкультурноспортивної спрямованості;
спортивної спрямованості;
…

…

Центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковую- Центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковуються Збройні Сили України та інші військові формування, ться Збройні Сили України та інші військові формування,
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утворені відповідно до законів України, правоохоронні
органи, рятувальні та інші спеціальні служби, забезпечують належну фізичну підготовку відповідних військовослужбовців та працівників, сприяють розвитку спорту, взаємодіють з відповідними громадськими організаціями
фізкультурно-спортивної спрямованості.

утворені відповідно до законів України, правоохоронні
органи, рятувальні та інші спеціальні служби, забезпечують
належну фізичну підготовку відповідних військовослужбовців та працівників, сприяють розвитку спорту, взаємодіють з відповідними громадськими об'єднаннями
фізкультурно-спортивної спрямованості.

Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують
формування та реалізують державну аграрну політику,
сприяють розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення та працівників агропромислових підприємств, взаємодіють з відповідними громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості.

Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують
формування та реалізують державну аграрну політику,
сприяють розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення та працівників агропромислових підприємств, взаємодіють з відповідними громадськими
об'єднаннями фізкультурно-спрямованості.

…

…

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади
сприяють розвитку фізичної культури і спорту за місцем
роботи та проживання громадян, взаємодіють з
відповідними громадськими організаціями фізкультурноспортивної спрямованості.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади
сприяють розвитку фізичної культури і спорту за місцем
роботи та проживання громадян, взаємодіють з
відповідними
громадськими
об'єднаннями
фізкультурно-спортивної спрямованості.

Стаття 9. Спортивні клуби

Стаття 9. Спортивні клуби

Спортивні клуби є закладами фізичної культури і спорту,
які забезпечують розвиток визначених напрямів фізичної
культури і спорту, видів спорту, здійснюють фізкультурнооздоровчу та/або спортивну діяльність, надають фізкультурно-спортивні послуги.

Спортивні клуби є закладами фізичної культури і спорту,
які забезпечують розвиток визначених напрямів фізичної
культури і спорту, видів спорту, здійснюють фізкультурнооздоровчу та/або спортивну діяльність, надають фізкультурно-спортивні послуги.
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Спортивні клуби діють на підставі статуту (положення) та
реєструються у встановленому порядку.
Спортивні клуби створюються та діють відповідно до
положення про спортивні клуби, затвердженого
Кабінетом Міністрів України.
…
…
Стаття 10. Дитячо-юнацькі спортивні школи

Стаття 10. Дитячо-юнацькі спортивні школи

Дитячо-юнацькі спортивні школи є позашкільними
навчальними закладами спортивного профілю – закладами
фізичної культури і спорту, які забезпечують розвиток
здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному
в Україні, створюють необхідні умови для гармонійного
виховання,
фізичного
розвитку,
повноцінного
оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та
молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу
життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

Дитячо-юнацькі
спортивні
школи
є
закладами
позашкільної освіти спортивного профілю – закладами
фізичної культури і спорту, які забезпечують розвиток
здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в
Україні, створюють необхідні умови для гармонійного
виховання,
фізичного
розвитку,
повноцінного
оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та
молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу
життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

…

…

Засновниками дитячо-юнацьких спортивних шкіл можуть Засновниками дитячо-юнацьких спортивних шкіл можуть
бути, зокрема:
бути, зокрема:
центральні органи виконавчої влади;

центральні органи виконавчої влади;

місцеві державні адміністрації;

місцеві державні адміністрації;

органи місцевого самоврядування;

органи місцевого самоврядування;
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фізкультурно-спортивні товариства, інші громадські ор- фізкультурно-спортивні товариства, інші громадські
ганізації фізкультурно-спортивної спрямованості;
об'єднання фізкультурно-спортивної спрямованості;
підприємства, установи, організації України та їх об'єднан- підприємства, установи, організації України та їх об'єднання;
ня;
громадяни України.

громадяни України;

Абзац відсутній

територіальні (об’єднані) громади.

…

…

Стаття 11. Спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю

Стаття 11. Заклади спеціалізованої освіти спортивного
профілю із специфічними умовами навчання

Спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю є
навчальними закладами системи загальної середньої освіти
або вищими навчальними закладами - закладами фізичної
культури і спорту, які забезпечують відбір та спортивну
підготовку найобдарованіших дітей та молоді, створюють
умови для розвитку їхніх індивідуальних здібностей з
метою досягнення високих спортивних результатів та
поповнення національних збірних команд у поєднанні із
здобуттям учнями та студентами відповідної освіти.

Заклади спеціалізованої освіти спортивного профілю із
специфічними умовами навчання є закладом повної
загальної середньої, фахової передвищої або/та вищої
освіти – закладом фізичної культури та спорту, який
забезпечує відбір та здійснює спортивну підготовку
обдарованих дітей та молоді, створює умови для розвитку
їхніх індивідуальних здібностей з метою досягнення
високих
спортивних
результатів
та
поповнення
національних збірних команд у поєднанні із здобуттям
учнями та студентами відповідного рівня освіти.

Навчальний заклад набуває статусу спеціалізованого на- Заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із
вчального закладу спортивного профілю за рішенням цен- специфічними умовами навчання набуває статусу
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трального органу виконавчої влади, що реалізує державну закладу спортивного профілю зі специфічними умовами
політику у сфері фізичної культури та спорту, в порядку, навчання за рішенням центрального органу виконавчої
визначеному Кабінетом Міністрів України.
влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, в порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.
Засновниками спеціалізованих навчальних закладів спорЗасновниками закладів спеціалізованої освіти спортитивного профілю відповідно до закону можуть бути, зокре- вного профілю із специфічними умовами навчання відма:
повідно до закону можуть бути, зокрема:
центральний орган виконавчої влади, що реалізує держав- центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
ну політику у сфері освіти;
політику у сфері освіти;
місцеві державні адміністрації;

місцеві державні адміністрації;

органи місцевого самоврядування.

органи місцевого самоврядування.

Фінансування спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю здійснюється за рахунок коштів відповідного бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством.

Фінансування закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання
здійснюється за рахунок коштів відповідного бюджету,
інших джерел, не заборонених законодавством.

Стаття 12. Школи вищої спортивної майстерності

Стаття 12. Школи вищої спортивної майстерності

Школи вищої спортивної майстерності – заклади фізичної
культури і спорту, які забезпечують підготовку спортсменів резервного спорту вищих досягнень шляхом
проведення постійно діючих навчально-тренувальних
зборів та участь спортсменів у відповідних змаганнях.

Школи вищої спортивної майстерності – заклади фізичної
культури і спорту, які забезпечують підготовку спортсменів резервного спорту вищих досягнень
з
олімпійських видів спорту шляхом проведення постійно
діючих навчально-тренувальних зборів та участь спортс-
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менів у відповідних змаганнях
Стаття 13. Центри олімпійської підготовки
…

Стаття 13. Центри олімпійської підготовки
…

Засновниками центрів олімпійської підготовки можуть Засновниками центрів олімпійської підготовки можуть
бути, зокрема:
бути, зокрема:
центральний орган виконавчої влади, що реалізує держав- центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
ну політику у сфері фізичної культури та спорту;
політику у сфері фізичної культури та спорту;
місцеві державні адміністрації;

місцеві державні адміністрації;

органи місцевого самоврядування;

органи місцевого самоврядування;

спортивні федерації, фізкультурно-спортивні товариства, спортивні федерації, фізкультурно-спортивні товариства,
інші громадські організації фізкультурно-спортивної спря- інші громадські об'єднання фізкультурно-спортивної
мованості;
спрямованості;
вищі навчальні заклади, підпорядковані центральному ор- Абзац виключити
гану виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері фізичної культури та спорту.
…

…
Стаття 17. Центри фізичної культури і спорту осіб з
інвалідністю

Центральний

орган

виконавчої

влади,

що

Стаття 17. Центри фізичної культури і спорту осіб з
інвалідністю

реалізує Центральний

орган

виконавчої

влади,

що

реалізує
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державну політику у сфері фізичної культури та спорту, в
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,
створює спеціалізований державний заклад - Український
центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю,
який забезпечує належні умови для реалізації державної
політики у сфері фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, здійснює заходи з організації фізкультурнооздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, у
тому числі щодо спорту вищих досягнень, фізкультурноспортивної реабілітації осіб з інвалідністю.

державну політику у сфері фізичної культури та спорту, в
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,
створює спеціалізований державний заклад - Український
центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю,
який забезпечує належні умови для реалізації державної
політики у сфері фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, здійснює заходи з організації фізкультурнооздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, у
тому числі щодо спорту вищих досягнень, фізкультурноспортивної реабілітації осіб з інвалідністю.

Український центр з фізичної культури і спорту осіб з
інвалідністю за участю національних спортивних федерацій осіб з інвалідністю або їх спілок, які є членами Міжнародного паралімпійського комітету та Міжнародного
спортивного комітету глухих, забезпечує підготовку та
участь національних збірних команд осіб з інвалідністю у
Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, інших міжнародних змаганнях.

Український центр з фізичної культури і спорту осіб з
інвалідністю за участю всеукраїнських спортивних федерацій осіб з інвалідністю або їх спілок, які є членами
Міжнародного паралімпійського комітету та Міжнародного
спортивного комітету глухих, забезпечує підготовку та
участь національних збірних команд осіб з інвалідністю у
Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, інших міжнародних змаганнях.

…

…
Стаття 18. Колективи фізичної культури

Колективи фізичної культури є громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які створюються та функціонують на підприємствах, в установах, організаціях з метою здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем роботи громадян. Такі колективи можуть

Статтю виключити

14
бути осередками фізкультурно-спортивних товариств.
Колективи фізичної культури можуть здійснювати фізкультурно-оздоровчу діяльність за рахунок членських
внесків, коштів власника відповідних підприємств,
установ, організацій та/або коштів профспілкової організації відповідних підприємств, установ, організацій, отриманих від роботодавця на фізкультурно-оздоровчу діяльність відповідно до законодавства.
Стаття 19. Фізкультурно-спортивні товариства

Стаття 19. Фізкультурно-спортивні товариства

Фізкультурно-спортивні товариства - громадські ор- Фізкультурно-спортивні товариства - громадські об'єднанганізації фізкультурно-спортивної спрямованості, основни- ня фізкультурно-спортивної спрямованості, основними
ми завданнями яких є:
завданнями яких є:
сприяння реалізації державної політики у сфері фізичної сприяння реалізації державної політики у сфері фізичної
культури та спорту;
культури та спорту;
організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, зокрема за організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, зокрема за
місцем роботи громадян;
місцем роботи громадян;
забезпечення розвитку визначених напрямів спорту.

забезпечення розвитку визначених напрямів спорту.

Фізкультурно-спортивні товариства діють на підставі ста- Фізкультурно-спортивні товариства діють на підставі статуту. Фізкультурно-спортивні товариства можуть мати все- туту. Фізкультурно-спортивні товариства можуть мати всеукраїнський або місцевий статус.
український статус або статус їх відокремлених підрозділів.
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Всеукраїнські фізкультурно-спортивні товариства:

Всеукраїнські фізкультурно-спортивні товариства:

діють на території України, мають місцеві осередки у діють на території України, мають відокремлені підрозбільшості областей (зокрема колективи фізичної культури і діли у більшості областей (зокрема колективи фізичної куспортивні клуби);
льтури і спортивні клуби);
можуть бути засновниками закладів фізичної культури і
спорту, зокрема дитячо-юнацьких спортивних шкіл, відповідних підприємств; власниками спортивних споруд та
іншого майна;

можуть бути засновниками закладів фізичної культури і
спорту, зокрема дитячо-юнацьких спортивних шкіл, відповідних підприємств; власниками спортивних споруд та
іншого майна;

можуть створювати штатні спортивні команди резервного можуть створювати штатні спортивні команди резервного
спорту у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів спорту у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України;
України;
співпрацюють з центральним органом виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері фізичної культури
та спорту, іншими центральними органами виконавчої
влади, відповідними структурними підрозділами місцевих
державних адміністрацій та органами місцевого самоврядування, іншими громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості на підставі договорів,
що укладаються відповідно до законодавства.

співпрацюють з центральним органом виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері фізичної культури
та спорту, іншими центральними органами виконавчої
влади, відповідними структурними підрозділами місцевих
державних адміністрацій та органами місцевого самоврядування, іншими громадськими об'єднаннями фізкультурно-спортивної спрямованості на підставі договорів,
що укладаються відповідно до законодавства.

Центральні органи виконавчої влади можуть надавати всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариствам фінансову підтримку за рахунок коштів державного бюджету
відповідно до закону.

Центральні органи виконавчої влади можуть надавати всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариствам фінансову підтримку за рахунок коштів державного бюджету
відповідно до закону.
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Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування у встановленому порядку можуть надавати за
рахунок коштів місцевих бюджетів фінансову підтримку
осередкам всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, зокрема для проведення фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів, їх діяльності та для діяльності заснованих ними дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Місцеві державні адміністрації та органи місцевого
самоврядування у встановленому порядку можуть надавати
за рахунок коштів місцевих бюджетів фінансову підтримку
відокремленим підрозділам всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, зокрема для проведення
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, їх діяльності та для діяльності заснованих ними дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Стаття 20. Спортивні федерації

Стаття 20. Спортивні федерації

Спортивні федерації (асоціації, спілки, об'єднання тощо) Спортивні федерації − громадські об'єднання або
(далі − спортивні федерації) − громадські організації фізку- громадські спілки фізкультурно-спортивної спряльтурно-спортивної спрямованості, основними завданнями мованості, основними завданнями яких є:
яких є:
забезпечення інтересів членів відповідних спортивних федерацій у сфері спорту, в тому числі сприяння захисту їх
соціальних, економічних, творчих, вікових, національнокультурних та інших інтересів;

забезпечення інтересів членів відповідних спортивних федерацій у сфері спорту, в тому числі сприяння захисту їх
соціальних, економічних, творчих, вікових, національнокультурних та інших інтересів;

сприяння розвитку відповідного виду (видів) спорту шля- розвиток відповідного виду (видів) спорту (спортивної
хом участі у розробленні та виконанні відповідних про- дисципліни) шляхом участі у розробленні та виконанні
грам;
відповідних програм;
залучення різних груп населення до фізкультурно-оздоров- залучення різних груп населення до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;
чої та спортивної діяльності;
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сприяння підготовці спортсменів національних збірних ко- сприяння підготовці спортсменів національних збірних команд та забезпечення їх участі в офіційних міжнародних манд та забезпечення їх участі в офіційних міжнародних
спортивних змаганнях;
спортивних змаганнях;
організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів;
спортивних заходів з виду спорту;
участь у здійсненні кадрового забезпечення розвитку від- участь у здійсненні кадрового забезпечення розвитку відповідного виду (видів) спорту;
повідного виду (видів) спорту (спортивної дисципліни);
сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері
сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури і спорту.
фізичної культури і спорту.
Спортивною федерацією осіб з інвалідністю є спортивна
Спортивною федерацією осіб з інвалідністю є спортивна федерація, в яку об'єднуються особи з інвалідністю з
федерація, в яку об'єднуються особи з інвалідністю з певною вадою здоров'я задля розвитку видів спорту осіб з
певною вадою здоров'я задля розвитку видів спорту осіб з інвалідністю.
інвалідністю.
Спортивні федерації діють на підставі статуту.
Спортивні федерації діють на підставі статуту.
У найменуванні спортивної федерації зазначається вид
У найменуванні спортивної федерації зазначається вид спорту, розвитку якого вона сприяє. У найменуванні спорспорту, розвитку якого вона сприяє. У найменуванні спор- тивної федерації осіб з інвалідністю зазначається відповідтивної федерації осіб з інвалідністю зазначається відповід- на вада здоров'я.
на вада здоров'я.
Спортивні федерації можуть мати всеукраїнський статус.
Спортивні федерації можуть мати всеукраїнський або
місцевий статус.
Всеукраїнські спортивні федерації із статусом юридичної особи можуть мати відокремлені підрозділи.
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Центральний орган виконавчої влади, що реалізує держав- Всеукраїнські спортивні федерації/відокремлені підрозну політику у сфері фізичної культури та спорту, може на- діли, які є юридичними особами приватного права модати спортивній федерації статус національної спортивної жуть об'єднуватись у громадські спілки.
федерації.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері фізичної культури та спорту,
Статус національної спортивної федерації надається лише укладає договір лише з однією всеукраїнською спортиодній спортивній федерації з відповідного виду спорту, яка вною федерацією з відповідного виду спорту (спортимає всеукраїнський статус. Статус національної спортивної вної дисципліни). У видах спорту осіб з інвалідністю
федерації інвалідів надається лише одній спортивній феде- укладається договір лише з однією всеукраїнською
рації окремо для інвалідів з ураженнями опорно-рухового спортивною федерацією окремо для осіб з інвалідністю з
апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного ро- ураженням опорно-рухового апарату, вадами зору, слузвитку.
ху та розумового і фізичного розвитку.

Частина відсутня

Частина відсутня

Частина відсутня

Відокремлені підрозділи спортивних федерацій співпрацюють з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на підставі договору
про співпрацю.
Порядок укладання договору із спортивною федерацією
з відповідного виду спорту з присвоєнням статусу національної спортивної федерації затверджується
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту.
Спортивні федерації з якими укладена угода та їх відокремлені підрозділи можуть отримувати в установленому порядку фінансову підтримку за рахунок коштів
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Державного бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до закону.
Частину виключити
У разі відсутності відповідної міжнародної спортивної федерації статус національної спортивної федерації, що
сприяє розвитку національного виду спорту, надається за
рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та
спорту.

Всеукраїнські спортивні федерації відповідно до договору
Спортивні федерації із статусом національної спортивної з центральним органом виконавчої влади, що реалізує
федерації відповідно до договору з центральним органом державну політику у сфері фізичної культури та спорту:
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
фізичної культури та спорту:
забезпечують розвиток відповідного виду (видів) спорту
(спортивної дисципліни) серед всіх вікових груп;
забезпечують розвиток відповідного виду спорту;
представляють вид (види) спорту (спортивну дисципліну)
представляють вид спорту у відповідних міжнародних у відповідних міжнародних спортивних федераціях (оргаспортивних федераціях, перелік яких затверджується нізаціях) та на міжнародних змаганнях;
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері фізичної культури
та спорту, з урахуванням пропозицій Національного олімпійського комітету України, Національного комітету
спорту інвалідів України, Спортивного комітету України,
та на міжнародних спортивних змаганнях;
здійснюють у визначеному порядку організацію та
здійснюють у визначеному порядку організацію та проведення офіційних міжнародних спортивних змагань на
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проведення офіційних міжнародних спортивних змагань на території України та всеукраїнських спортивних змагань;
території України та всеукраїнських спортивних змагань;
інформують центральний орган виконавчої влади, що
інформують центральний орган виконавчої влади, що ре- реалізує державну політику у сфері фізичної культури та
алізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, про проведення всіх спортивних заходів та про
спорту, про проведення всіх спортивних заходів та про рейтинг спортсменів за підсумками змагань.
рейтинг спортсменів за підсумками змагань.
Частину виключити
Спортивні федерації із статусом національної спортивної
федерації можуть отримувати з державного бюджету
фінансову підтримку відповідно до закону на розвиток відповідного виду спорту, організацію і проведення спортивних заходів.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури
формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту, затверджує положення про проведення відповідта спорту, затверджує положення про проведення відповід- них всеукраїнських спортивних змагань з урахуванням
них всеукраїнських спортивних змагань з урахуванням пропозицій всеукраїнських спортивних федерацій.
пропозицій національних спортивних федерацій.
Частину виключити
Надання на конкурсних засадах спортивним федераціям
статусу національної спортивної федерації та позбавлення
цього статусу здійснюються відповідно до положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
Стаття 22. Громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і
спорту

Статтю виключити
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Основними завданнями громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної
культури і спорту є:
забезпечення розвитку спорту ветеранів та сприяння
соціальному захисту ветеранів фізичної культури і спорту;
залучення ветеранів спорту до фізкультурно-оздоровчої та
спортивної діяльності;
організація і проведення спортивних змагань серед ветеранів фізичної культури і спорту;
забезпечення участі ветеранів фізичної культури і спорту у
відповідних міжнародних спортивних змаганнях.
Громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту діють на
підставі статуту.
Всеукраїнські громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту
відповідно до закону можуть мати свої осередки в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері фізичної культури та спорту, на
конкурентних засадах в установленому Кабінетом
Міністрів України порядку визначає всеукраїнську
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громадську організацію фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту, яка представляє Україну у відповідних міжнародних організаціях,
на Всесвітніх та Європейських спортивних іграх ветеранів
фізичної культури і спорту та в інших міжнародних
спортивних змаганнях, якщо інше не передбачено вимогами відповідних міжнародних організацій та/або міжнародними договорами України.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері фізичної культури та спорту,
місцеві державні адміністрації та органи місцевого
самоврядування сприяють діяльності громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів
фізичної культури і спорту у здійсненні фізкультурнооздоровчої та спортивної діяльності ветеранів фізичної культури і спорту, проведенні спортивних заходів, підготовці
та участі ветеранів фізичної культури і спорту у відповідних міжнародних спортивних змаганнях.
Стаття 23. Національний олімпійський комітет України
Національний олімпійський комітет України – громадська
організація
фізкультурно-спортивної
спрямованості,
основним завданням якої є забезпечення розвитку олімпійського руху в Україні як складової частини міжнародного олімпійського руху.

Стаття 23. Національний олімпійський комітет України
Національний олімпійський комітет України – громадське
об'єднання фізкультурно-спортивної спрямованості,
основним завданням якого є забезпечення розвитку олімпійського руху в Україні як складової частини міжнародного олімпійського руху.
…
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…
Національний олімпійський комітет України діє на підставі
Національний олімпійський комітет України діє на підставі статуту, який відповідає Олімпійській хартії.
статуту, який відповідає Олімпійській хартії.
Національний олімпійський комітет України може мати
Національний олімпійський комітет України може мати свої відокремлені підрозділи в Автономній Республіці
свої відділення в Автономній Республіці Крим, областях, Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
містах Києві та Севастополі.
…
…
Національний олімпійський комітет України відповідно до
Національний олімпійський комітет України відповідно до Олімпійської хартії та згідно з наданими Міжнародним оліОлімпійської хартії та згідно з наданими Міжнародним олі- мпійським комітетом повноваженнями, зокрема:
мпійським комітетом повноваженнями, зокрема:
співпрацює із суб'єктами сфери фізичної культури і спорту,
співпрацює із суб'єктами сфери фізичної культури і спорту, які забезпечують розвиток олімпійських видів спорту;
які забезпечують розвиток олімпійських видів спорту;
Абзац виключити
бере участь у наданні всеукраїнським спортивним федераціям з олімпійських видів спорту статусу національної
спортивної федерації з відповідного виду спорту;
…

…

Органи місцевого самоврядування можуть підтримувати
діяльність місцевих осередків Національного олімпійського комітету України та надавати їм фінансову та організаційну допомогу на розвиток олімпійського руху в регіонах.

Органи місцевого самоврядування можуть підтримувати
діяльність відокремлених підрозділів Національного олімпійського комітету України та надавати їм фінансову та
організаційну допомогу на розвиток олімпійського руху в
регіонах.
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Стаття 24. Суб'єкти паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні

Стаття 24. Суб'єкти параолімпійського і дефлімпійського руху в Україні

Суб'єктами параолімпійського і дефлімпійського руху в
Україні є національні спортивні федерації осіб з інвалідністю або їх спілки, що є членами Міжнародного параолімпійського комітету, Міжнародного спортивного комітету
глухих, які діють відповідно до Конституції Міжнародного
паралімпійського комітету, Конституції Міжнародного
спортивного комітету глухих.

Суб'єктами паралімпійського і дефлімпійського руху в
Україні є всеукраїнські спортивні федерації осіб з інвалідністю або їх спілки, що є членами Міжнародного паралімпійського комітету, Міжнародного спортивного комітету
глухих, які діють відповідно до Конституції Міжнародного
паралімпійського комітету, Конституції Міжнародного
спортивного комітету глухих.

Метою паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні
є розвиток фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю,
поліпшення фізичного стану та суспільної інтеграції осіб з
інвалідністю, організація і проведення заходів з фізичної
культури і спорту осіб з інвалідністю, участь національних
збірних команд України у Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, міжнародних спортивних змаганнях осіб з
інвалідністю.

Метою паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні
є розвиток фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю,
поліпшення фізичного стану та суспільної інтеграції осіб з
інвалідністю, організація і проведення заходів з фізичної
культури і спорту осіб з інвалідністю, участь національних
збірних команд України у Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, міжнародних спортивних змаганнях осіб з
інвалідністю.

Національні спортивні федерації осіб з інвалідністю або їх
спілки, які є членами Міжнародного паралімпійського
комітету, Міжнародного спортивного комітету глухих,
спрямовують свою діяльність на розвиток паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні, підготовку та участь
українських спортсменів у Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, інших міжнародних спортивних змаганнях осіб з інвалідністю. Держава підтримує розвиток

Всеукраїнські спортивні федерації осіб з інвалідністю
або їх спілки, які є членами Міжнародного паралімпійського комітету, Міжнародного спортивного комітету глухих,
спрямовують свою діяльність на розвиток паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні, підготовку та участь
українських спортсменів у Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, інших міжнародних спортивних змаганнях
осіб з інвалідністю. Держава підтримує розвиток паралі-
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паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні, дія- мпійського і дефлімпійського руху в Україні, діяльність
льність національних спортивних федерацій осіб з інвалі- всеукраїнських спортивних федерацій осіб з інвалідністю або їх спілок.
дністю або їх спілок.
Всеукраїнські спортивні федерації осіб з інвалідністю
Національні спортивні федерації осіб з інвалідністю або їх або їх спілки, які є членами Міжнародного паралімпійськоспілки, які є членами Міжнародного паралімпійського го комітету, Міжнародного спортивного комітету глухих,
комітету, Міжнародного спортивного комітету глухих, зокрема:
зокрема:
відповідно до Конституції Міжнародного паралімпійського
відповідно до Конституції Міжнародного паралімпійського комітету, Конституції Міжнародного спортивного комітету
комітету, Конституції Міжнародного спортивного комітету глухих представляють Україну в міжнародному параліглухих представляють Україну в міжнародному паралі- мпійському русі, міжнародному дефлімпійському русі,
мпійському русі, міжнародному дефлімпійському русі, інших міжнародних спортивних організаціях;
інших міжнародних спортивних організаціях;
співпрацюють із суб'єктами сфери фізичної культури і
співпрацюють із суб'єктами сфери фізичної культури і спорту, спільно з Українським центром з фізичної культури
спорту, спільно з Українським центром з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю забезпечують підготовку та
і спорту осіб з інвалідністю забезпечують підготовку та участь національних збірних команд осіб з інвалідністю у
участь національних збірних команд осіб з інвалідністю у Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, міжнародних
Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, міжнародних спортивних змаганнях осіб з інвалідністю усіх рівнів, розспортивних змаганнях осіб з інвалідністю усіх рівнів, роз- виток фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності
виток фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, їх фізкультурно-спортивної реабілітаосіб з інвалідністю, їх фізкультурно-спортивної реабіліта- ції;
ції;
здійснюють громадський контроль за діяльністю закладів
здійснюють громадський контроль за діяльністю закладів фізичної культури і спорту, заснованих органами державфізичної культури і спорту, заснованих органами держав- ної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та
ної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, у частині, що сто-
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органами місцевого самоврядування, у частині, що сто- сується спортивної роботи із спортсменами-інвалідами та
сується спортивної роботи із спортсменами-інвалідами та залучення осіб з інвалідністю до занять фізичною культузалучення осіб з інвалідністю до занять фізичною культу- рою і спортом;
рою і спортом;
мають свою символіку, здійснюють її використання та замають свою символіку, здійснюють її використання та за- безпечують її захист відповідно до закону;
безпечують її захист відповідно до закону;
сприяють розвитку матеріально-технічного забезпечення
сприяють розвитку матеріально-технічного забезпечення спорту осіб з інвалідністю в Україні.
спорту осіб з інвалідністю в Україні.
Органи державної влади сприяють розвитку матеріальноОргани державної влади сприяють розвитку матеріально- технічної бази всеукраїнських спортивних федерацій
технічної бази національних спортивних федерацій осіб з осіб з інвалідністю або їх спілок, які є членами Міжінвалідністю або їх спілок, які є членами Міжнародного народного паралімпійського комітету, Міжнародного
паралімпійського комітету, Міжнародного спортивного спортивного комітету глухих, можуть надавати їм
комітету глухих, можуть надавати їм фінансову та орга- фінансову та організаційну допомогу для досягнення мети
нізаційну допомогу для досягнення мети їхньої діяльності їхньої діяльності та на виконання статутних завдань,
та на виконання статутних завдань, пов'язаних з розвитком пов'язаних з розвитком паралімпійського і дефлімпійського
паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні.
руху в Україні.
Органи місцевого самоврядування можуть підтримувати
діяльність місцевих осередків національних спортивних
федерацій осіб з інвалідністю та їх спілок, надавати їм
фінансову та організаційну підтримку на розвиток паралімпійського і дефлімпійського руху в регіонах.

Органи місцевого самоврядування можуть підтримувати
діяльність відокремлених підрозділів всеукраїнських
спортивних федерацій осіб з інвалідністю та їх спілок,
надавати їм фінансову та організаційну підтримку на розвиток паралімпійського і дефлімпійського руху в регіонах.

Стаття 25. Спортивний комітет України

Стаття 25. Спортивний комітет України

Спортивний комітет України – громадська організація Спортивний комітет України – громадське об'єднання
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фізкультурно-спортивної спрямованості, основним завдан- фізкультурно-спортивної спрямованості, основним завням якої є забезпечення розвитку в Україні неолімпійсько- данням якого є забезпечення розвитку в Україні
го спорту.
неолімпійського спорту.
Спортивний комітет України діє на підставі статуту.

Спортивний комітет України діє на підставі статуту.

Спортивний комітет України:

Спортивний комітет України:

представляє Україну у відповідних міжнародних спортивних організаціях, на Всесвітніх та Європейських іграх з
неолімпійських видів спорту, інших міжнародних спортивних змаганнях, якщо інше не передбачено вимогами відповідних міжнародних організацій та/або міжнародними
договорами України;

представляє Україну у відповідних міжнародних спортивних організаціях, на Всесвітніх та Європейських іграх з
неолімпійських видів спорту, інших міжнародних спортивних змаганнях, якщо інше не передбачено вимогами відповідних міжнародних організацій та/або міжнародними
договорами України;

може організовувати та проводити на території України може організовувати та проводити на території України
всеукраїнські та міжнародні заходи з неолімпійських видів всеукраїнські та міжнародні заходи з неолімпійських видів
спорту спільно з відповідними спортивними федераціями; спорту спільно з відповідними спортивними федераціями;
бере участь у наданні всеукраїнським спортивним федера- Абзац виключити
ціям з неолімпійських видів спорту статусу національної
спортивної федерації з відповідного неолімпійського виду
спорту;
…

…
Стаття 26. Фізична культура у сфері освіти

Стаття 26. Фізична культура у сфері освіти

Органи державної влади та органи місцевого самовряду- Органи державної влади та органи місцевого самовряду-
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вання сприяють розвитку фізичної культури в навчальних
закладах. Фізична культура у сфері освіти має на меті забезпечити розвиток фізичного здоров'я учнів та студентів,
комплексний підхід до формування розумових і фізичних
здібностей особистості, вдосконалення фізичної та психологічної підготовки до активного життя, професійної діяльності на принципах індивідуального підходу, пріоритету
оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів та форм фізичного виховання і масового
спорту, безперервності цього процесу протягом усього
життя.

вання сприяють розвитку фізичної культури в закладах
освіти. Фізична культура у сфері освіти має на меті забезпечити розвиток фізичного здоров'я учнів та студентів,
комплексний підхід до формування розумових і фізичних
здібностей особистості, вдосконалення фізичної та психологічної підготовки до активного життя, професійної діяльності на принципах індивідуального підходу, пріоритету
оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів та форм фізичного виховання і масового
спорту, безперервності цього процесу протягом усього
життя.

Фізична культура у сфері освіти базується на затверджених
відповідно до закону державних стандартах освіти, спрямованих на забезпечення науково обґрунтованих норм рухової активності дітей та молоді з урахуванням стану
їхнього здоров'я, рівня фізичного та психічного розвитку.

Фізична культура у сфері освіти базується на затверджених
відповідно до закону державних стандартах освіти, спрямованих на забезпечення науково обґрунтованих норм рухової активності дітей та молоді з урахуванням стану їхнього здоров'я, рівня фізичного та психічного розвитку.

У дошкільних та інших навчальних закладах обов’язково У закладах дошкільної освіти та інших закладах освіти
передбачаються посади фахівців з фізичної культури.
обов’язково передбачаються посади фахівців з фізичної
культури.
Фізична культура шляхом проведення обов'язкових занять
у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та
вищих навчальних закладах здійснюється відповідно до навчальних програм, затверджених у встановленому порядку.
У загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних за-

Фізична культура шляхом проведення обов'язкових
занять у закладах дошкільної освіти, закладах загальної
середньої освіти, закладах професійної (професійнотехнічної) освіти, закладах вищої освіти здійснюється
відповідно до освітніх програм, затверджених у
встановленому порядку.
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кладах уроки з фізичної культури є обов'язковими і проводяться не менше трьох разів на тиждень. Місцеві державні
адміністрації та органи місцевого самоврядування можуть
приймати рішення щодо запровадження додаткових уроків
з фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах за умови наявності коштів у відповідних бюджетах.

У закладах загальної середньої освіти, закладах професійної (професійно-технічної) освіти уроки з фізичної культури є обов'язковими і проводяться не менше трьох разів
на тиждень. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення щодо
запровадження додаткових уроків з фізичної культури у
закладах загальної середньої освіти за умови наявності
У навчальних закладах заняття з фізкультурно-спортивної коштів у відповідних бюджетах.
реабілітації учнів і студентів з інвалідністю є обов'язковими, їх періодичність та інтенсивність визначаються інди- У закладах освіти заняття з фізкультурно-спортивної
відуально, з урахуванням медичних рекомендацій.
реабілітації учнів і студентів з інвалідністю є обов'язковими, їх періодичність та інтенсивність визначаються індиЗагальноосвітні та професійно-технічні навчальні заклади з відуально, з урахуванням медичних рекомендацій.
урахуванням місцевих природних умов, інтересів учнів
самостійно визначають зміст, форми і засоби їх рухової Заклади загальної середньої освіти, заклади професійної
активності, методи проведення занять з фізичної культури (професійно-технічної) освіти з урахуванням місцевих
та організовують позаурочну фізкультурно-спортивну природних умов, інтересів учнів самостійно визначають
роботу за участю позашкільних навчальних закладів, зміст, форми і засоби їх рухової активності, методи
громадських організацій фізкультурно-спортивної спря- проведення занять з фізичної культури та організовують
мованості.
позаурочну фізкультурно-спортивну роботу за участю
закладів позашкільної освіти, громадських об'єднань
Керівники навчальних закладів зобов'язані забезпечувати фізкультурно-спортивної спрямованості.
створення сприятливих умов для належної рухової активності учнів та студентів.
Керівники закладів освіти зобов'язані забезпечувати
створення сприятливих умов для належної рухової
активності учнів та студентів.
Стаття 27. Фізкультурно-оздоровча діяльність за місцем проживання та відпочинку громадян

Стаття 27. Фізкультурно-оздоровча діяльність за місцем
проживання та відпочинку громадян
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Забезпечення умов для фізкультурно-оздоровчої діяльності
за місцем проживання та відпочинку громадян покладається на місцеві державні адміністрації та органи місцевого
самоврядування і здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів. З цією метою місцеві державні адміністрації
та органи місцевого самоврядування можуть створювати
центри фізичного здоров'я населення, організовувати будівництво спортивних споруд та співпрацювати з відповідними громадськими організаціями фізкультурно-спортивної
спрямованості та іншими закладами фізичної культури і
спорту.

Забезпечення умов для фізкультурно-оздоровчої діяльності
за місцем проживання та відпочинку громадян покладається на місцеві державні адміністрації та органи місцевого
самоврядування і здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів. З цією метою місцеві державні адміністрації
та органи місцевого самоврядування можуть створювати
центри фізичного здоров'я населення, організовувати будівництво спортивних споруд та співпрацювати з відповідними громадськими об'єднаннями фізкультурно-спортивної спрямованості та іншими закладами фізичної культури і спорту.

…
…
Стаття 31. Фізкультурно-оздоровча діяльність і фізкультурно-спортивна реабілітація осіб з інвалідністю

Стаття 31. Фізкультурно-оздоровча діяльність і фізкультурно-спортивна реабілітація осіб з інвалідністю

…

…

Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів,
регіональні центри з фізичної культури і спорту інвалідів,
центри з фізичної культури і спорту інвалідів, заклади
фізичної культури і спорту у співпраці з громадськими
організаціями осіб з інвалідністю фізкультурно-спортивної
спрямованості можуть здійснювати заходи з фізкультурнооздоровчої діяльності та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів.

Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів,
регіональні центри з фізичної культури і спорту інвалідів,
центри з фізичної культури і спорту інвалідів, заклади фізичної культури і спорту у співпраці з громадськими
об'єднаннями осіб з інвалідністю фізкультурно-спортивної спрямованості можуть здійснювати заходи з фізкультурно-оздоровчої діяльності та фізкультурно-спортивної
реабілітації інвалідів.
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Розділ IV.
СПОРТ

Розділ IV.
СПОРТ

Стаття 33. Дитячий спорт

Стаття 33. Дитячий спорт

Дитячий спорт – напрям спорту, який забезпечує ознайо- Дитячий спорт – напрям спорту, який забезпечує ознайомлення дітей з видами спорту та виявлення їх здібностей млення дітей з видами спорту та виявлення їх здібностей до
до подальших занять спортом.
подальших занять спортом.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють організаційно-правові та інші умови для
розвитку дитячого спорту та забезпечення початкового навчання дітей видам спорту шляхом об'єднання зусиль сім'ї,
опікунів, піклувальників, дитячо-юнацьких спортивних
шкіл та загальноосвітніх навчальних закладів з метою розвитку масового спорту та спорту вищих досягнень.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють організаційно-правові та інші умови для
розвитку дитячого спорту та забезпечення початкового навчання дітей видам спорту шляхом об'єднання зусиль сім'ї,
опікунів, піклувальників, дитячо-юнацьких спортивних
шкіл та закладів загальної середньої освіти з метою розвитку масового спорту та спорту вищих досягнень.

Стаття 35. Резервний спорт

Стаття 35. Резервний спорт

Резервний спорт – напрям спорту, який забезпечує у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування державної політики у сфері
фізичної культури та спорту, здійснення відбору обдарованих дітей та молоді для занять певним видом спорту, створення умов для максимального розвитку їхніх індивідуальних здібностей з метою досягнення високих спортивних
результатів, забезпечення умов для переходу до спорту вищих досягнень та поповнення основного складу національ-

Резервний спорт – напрям спорту, який забезпечує
здійснення відбору обдарованих дітей та молоді для занять
певним видом спорту, створення умов для максимального
розвитку їхніх індивідуальних здібностей з метою досягнення високих спортивних результатів, забезпечення умов
для переходу до спорту вищих досягнень та поповнення
основного складу національних збірних команд.
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них збірних команд.
Розвиток резервного спорту забезпечують суб'єкти сфери
фізичної культури і спорту, зокрема спортивні клуби,
спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю,
школи вищої спортивної майстерності, штатні спортивні
команди резервного спорту Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя, центральних органів
виконавчої влади, що реалізують державну політику у
сфері освіти, фізичної культури та спорту, всеукраїнських
фізкультурно-спортивних товариств, спортивних федерацій
(далі – штатні спортивні команди резервного спорту) та
інші суб'єкти сфери фізичної культури і спорту.

Розвиток резервного спорту забезпечують суб'єкти сфери
фізичної культури і спорту, зокрема спортивні клуби,
заклади спеціалізованої освіти спортивного профілю із
специфічними умовами навчання, школи вищої
спортивної майстерності, штатні спортивні команди
резервного спорту Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва та Севастополя, центральних органів виконавчої
влади, що реалізують державну політику у сфері освіти,
фізичної культури та спорту, всеукраїнських фізкультурноспортивних товариств, спортивних федерацій (далі –
штатні спортивні команди резервного спорту) та інші
суб'єкти сфери фізичної культури і спорту.

Порядок створення штатних спортивних команд резервноПорядок створення штатних спортивних команд резервно- го спорту визначається Кабінетом Міністрів України.
го спорту визначається Кабінетом Міністрів України.
Фінансування штатних спортивних команд резервного
Фінансування штатних спортивних команд резервного спорту здійснюється відповідно до закону.
спорту здійснюється відповідно до закону.
Стаття 37. Національні збірні команди

Стаття 37. Національні збірні команди

…

…

Для участі в окремих міжнародних спортивних змаганнях
центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері фізичної культури та спорту,
комплектує окремі офіційні делегації національних збірних
команд України, до яких входять спортсмени, тренери та

Для участі в окремих міжнародних спортивних змаганнях
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері фізичної культури та спорту, комплектує
окремі офіційні делегації національних збірних команд
України, до яких входять спортсмени, відповідно до
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особи, що забезпечують організаційне супроводження їх затвердженого ним Порядку комплектування складу
участі.
національної збірної команди України для участі у офіційних міжнародних змаганнях на відповідний рік,
тренери та особи, що забезпечують організаційне супроводження їх участі.
Спортсмени – члени штатної команди національних збірних команд України беруть участь у міжнародних змаганнях або інших спортивних змаганнях, не включених до
Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів України, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері фізичної культури та спорту, відповідно
до умов трудового договору (контракту).

Спортсмени – члени штатної команди національних збірних команд України беруть участь у міжнародних змаганнях або інших спортивних змаганнях, не включених до
Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів України, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері фізичної культури та спорту, відповідно
до умов трудового договору (контракту).

…

…

Стаття відсутня

Стаття 381. Спорт ветеранів
Спорт ветеранів – це напрям спорту, який забезпечує
залучення спортсменів-ветеранів до спортивної діяльності.
Розвиток спорту ветеранів забезпечують спортивні федерації з видів спорту.
Спортивна федерація з виду спорту на підставі договору
про співпрацю може залучати інше громадське об'єднання фізкультурно-спортивної спрямованості для забезпечення розитку спорту ветеранів.
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Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері фізичної культури та спорту,
місцеві державні адміністрації та органи місцевого
самоврядування сприяють розвитку спорту ветеранів.
Стаття 39. Визнання видів спорту в Україні
Частина відсутня

Стаття 39. Визнання видів спорту в Україні
В Україні визнаються види спорту, що визнані відповідно:
Міжнародним олімпійським комітетом;
Глобальною асоціацією міжнародних спортивних федерацій;
Міжнародним Паралімпійським комітетом;
Міжнародним спортивним комітетом глухих.
Також можуть визнаватись види спорту, що засновані
на національно-культурних традиціях України та розвиваються виключно в Україні, або, що сприяють розвитку службово-прикладного та військово-прикладного
спорту.

В Україні не можуть визнаватися види спорту, які пов'язані В Україні не можуть визнаватися види спорту, які пов'язані
з небезпекою чи надмірним ризиком для життя і здоров'я з небезпекою чи надмірним ризиком для життя і здоров'я
людей або мають антигуманний зміст.
людей або мають антигуманний зміст.
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Порядок визнання видів спорту в Україні, включення їх до
відповідного реєстру та порядок ведення цього реєстру
визначаються центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту.

Порядок визнання виду спорту та втрата статусу визнаного
виду спорту в Україні, включення/виключення його до
відповідного реєстру та порядок ведення цього реєстру визначається Кабінетом Міністрів України.

Абзац відсутній

Види спорту поділяються на групи: олімпійські види
спорту − види спорту, включені до програми
Олімпійських ігор; неолімпійські види спорту − види
спорту, не включені до програми Олімпійських ігор;
національні види спорту; види спорту осіб з
інвалідністю − види спорту, включені до програм
Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, та види спорту,
не включені до програм Паралімпійських і
Дефлімпійських ігор, у яких беруть участь особи з
інвалідністю;

Види спорту, визнані в Україні, мають переваги, зокрема, Олімпійські види спорту, визнані в Україні, мають переващодо:
ги, зокрема, щодо:
одержання державної підтримки для розвитку відповідного одержання державної підтримки для розвитку відповідного
виду спорту;
виду (видів) спорту (спортивної дисципліни);
відкриття в установленому порядку відділень з відповідного виду спорту в дитячо-юнацьких спортивних школах,
спеціалізованих
навчальних
закладах
спортивного
профілю, школах вищої спортивної підготовки, центрах
олімпійської підготовки, центрах студентського спорту вищих навчальних закладів;

відкриття в установленому порядку відділень з відповідного виду спорту (спортивної дисципліни) в дитячо-юнацьких спортивних школах, закладах спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, школах вищої спортивної підготовки, центрах олі-
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мпійської підготовки, центрах студентського спорту вищих
навчальних закладів;
абзац відсутній
утворення спортивних клубів;
проведення офіційних спортивних змагань з відповідного
виду спорту;
проведення офіційних спортивних змагань з відповідного
виду (видів) спорту (спортивної дисципліни);
присвоєння в установленому порядку спортивних звань та
розрядів, суддівських кваліфікаційних категорій з присвоєння в установленому порядку спортивних звань та
відповідного виду спорту.
розрядів, суддівських кваліфікаційних категорій з
відповідного виду спорту.
Стаття 40. Правила спортивних змагань з видів спорту,
Стаття 40. Правила спортивних змагань з видів спорту,
визнаних в Україні
визнаних в Україні
Правила спортивних змагань з видів спорту, визнаних в
Україні (далі - правила спортивних змагань), включають
вимоги до учасників змагань, відповідних спортивних споруд, спеціального обладнання та інвентарю, умови та порядок визначення результатів та переможців змагань. Вони
розробляються всеукраїнською спортивною федерацією з
виду спорту з урахуванням правил спортивних змагань відповідної міжнародної спортивної федерації.

Правила спортивних змагань з видів спорту (видів дисциплін), визнаних в Україні (далі - правила спортивних змагань), включають вимоги до учасників змагань, відповідних
спортивних споруд, спеціального обладнання та інвентарю,
умови та порядок визначення результатів та переможців
змагань. Вони розробляються всеукраїнською спортивною
федерацією з виду спорту з урахуванням правил спортивних змагань відповідної міжнародної спортивної федерації.

Правила спортивних змагань затверджуються центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері фізичної культури та спорту, з
урахуванням пропозицій відповідних всеукраїнських
спортивних федерацій.

Правила спортивних змагань затверджуються центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері фізичної культури та спорту, з
урахуванням пропозицій відповідних всеукраїнських
спортивних федерацій.
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Офіційні спортивні змагання з видів спорту проводяться за Офіційні спортивні змагання з видів спорту (видів дисциправилами спортивних змагань, затвердженими відповідно плін) проводяться за правилами спортивних змагань, задо вимог цієї статті.
твердженими відповідно до вимог цієї статті.
Стаття 43. Гарантії підвищення спортивної
майстерності

Стаття 43. Гарантії підвищення спортивної
майстерності

…

…

Для видатних, молодих та перспективних спортсменів, їх
тренерів держава може встановлювати відповідні стипендії. Спортсменам, які посіли призові місця на офіційних
міжнародних змаганнях, та їх тренерам встановлюються
грошові винагороди у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.

Для видатних, молодих та перспективних спортсменів, їх
тренерів держава може встановлювати відповідні стипендії.
Спортсменам, які посіли призові місця на офіційних міжнародних змаганнях, та їх тренерам встановлюються грошові
винагороди у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.

Спортсменам, які посіли призові місця на Олімпійських
іграх, Всесвітніх та Європейських іграх з неолімпійських
видів спорту, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх,
Глобальних іграх спортсменів з порушенням інтелекту,
чемпіонатах світу або Європи, та їх тренерам можуть
надаватися соціально-побутові та інші заохочення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Спортсменам, які посіли призові місця на Олімпійських
іграх, Всесвітніх та Європейських іграх з неолімпійських
видів спорту, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх,
Глобальних іграх спортсменів з порушенням інтелекту,
чемпіонатах світу або Європи, та їх тренерам можуть
надаватися соціально-побутові та інші заохочення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Частина відсутня

У разі позбавлення нагороди спортсменів міжнародною
спортивною організацією за порушення антидопінгового законодавства на змаганнях міжнародного рівня виплачені із бюджетів різного рівня спортсменам,
тренерам та іншім особам, які забезпечують організа-
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ційне супроводження підготовки та участі спортсмена,
грошові винагороди та стипендії, отримані за спортивний результат на таких змаганнях, повертаються ними до відповідного бюджету, за рахунок якого були
здійснені такі виплати, у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України.
Стаття 45. Організаційне забезпечення фізкультурнооздоровчих та спортивних заходів

Стаття 45. Організаційне забезпечення фізкультурнооздоровчих та спортивних заходів

…

…

Порядок складання календарних планів, а також вимоги до
змісту положення (регламенту) про офіційні фізкультурнооздоровчі заходи або спортивні змагання затверджуються
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері фізичної культури
та спорту.

Порядок складання календарних планів, а також вимоги до
змісту положення (регламенту) про офіційні фізкультурнооздоровчі заходи або спортивні змагання затверджуються
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері фізичної культури
та спорту.

Міжнародні спортивні змагання проводяться організаторами спортивних заходів на території України за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та
спорту, з урахуванням пропозицій відповідної спортивної
федерації із статусом національної спортивної федерації,
відповідних місцевих державних адміністрацій та органів
місцевого самоврядування, на території яких планується
проведення цих змагань. Ці міжнародні спортивні змагання
включаються центральним органом виконавчої влади, що

Міжнародні спортивні змагання проводяться організаторами спортивних заходів на території України за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту,
з урахуванням пропозицій відповідної всеукраїнської
спортивної федерації, відповідних місцевих державних
адміністрацій та органів місцевого самоврядування, на території яких планується проведення цих змагань. Ці міжнародні спортивні змагання включаються центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері фізичної культури та спорту, до
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забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту, до Єдиного календарного плану
фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України.
Спортивні змагання не визнаються та не можуть визначатися як міжнародні, у тому числі в рекламі та інформаційних повідомленнях, без включення їх до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів
України.

Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і
спортивних заходів України. Спортивні змагання не визнаються та не можуть визначатися як міжнародні, у тому числі в рекламі та інформаційних повідомленнях, без включення їх до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України.
…

…
Стаття 46. Інформаційне забезпечення у сфері фізичної
культури і спорту

Стаття 46. Інформаційне забезпечення у сфері фізичної
культури і спорту

Органи
державної
влади
та
органи
місцевого
самоврядування
сприяють
пропагуванню
розвитку
фізичної культури і спорту з метою зміцнення здоров'я,
формування здорового способу життя, фізичного
загартування та духовного зростання людини.

Органи
державної
влади
та
органи
місцевого
самоврядування сприяють пропагуванню розвитку фізичної
культури і спорту з метою зміцнення здоров'я, формування
здорового способу життя, фізичного загартування та
духовного зростання людини.

Засоби масової інформації, зокрема державні, здійснюють
популяризацію оздоровчого значення фізичної культури,
напрямів спорту, досягнень спортсменів України
на міжнародних спортивних змаганнях тощо.

Засоби масової інформації, зокрема державні, здійснюють
популяризацію оздоровчого значення фізичної культури,
напрямів спорту, досягнень спортсменів України
на міжнародних спортивних змаганнях тощо.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері фізичної культури та спорту,
відповідно
до
закону
забезпечує
збирання
адміністративних даних і проведення статистичних

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері фізичної культури та спорту,
відповідно
до
закону
забезпечує
збирання
адміністративних даних і проведення статистичних
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спостережень з метою одержання інформації про сферу спостережень з метою одержання інформації про сферу
фізичної культури і спорту.
фізичної культури і спорту.
До головних завдань статистичних спостережень у сфері До головних завдань статистичних спостережень у сфері
фізичної культури і спорту належать:
фізичної культури і спорту належать:
збирання, розроблення, узагальнення та всебічний аналіз збирання, розроблення, узагальнення та всебічний аналіз
статистичної інформації щодо подій у сфері фізичної статистичної інформації щодо подій у сфері фізичної
культури і спорту;
культури і спорту;
розроблення і впровадження статистичної методології, розроблення і впровадження статистичної методології,
що базується на результатах наукових досліджень, що базується на результатах наукових досліджень,
міжнародних стандартах та рекомендаціях;
міжнародних стандартах та рекомендаціях;
забезпечення достовірності, об'єктивності, оперативності, забезпечення достовірності, об'єктивності, оперативності,
стабільності та цілісності статистичної інформації;
стабільності та цілісності статистичної інформації;
забезпечення доступності, гласності та відкритості забезпечення доступності, гласності та відкритості
зведених статистичних даних у межах законодавства.
зведених статистичних даних у межах законодавства.
Порядок подання та перелік показників статистичних
спостережень у сфері фізичної культури і спорту
встановлюються центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування державної політики у сфері
статистики, з урахуванням пропозицій центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері фізичної культури та спорту.

Порядок подання та перелік показників статистичних
спостережень у сфері фізичної культури і спорту
встановлюються центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування державної політики у сфері
статистики, з урахуванням пропозицій центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері фізичної культури та спорту.

Частина відсутня

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
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державну політику у сфері фізичної культури та спорту,
відповідно до закону є розпорядником Єдиної державної
електронної бази з питань спорту та забезпечує її
ведення.
Частина відсутня

Єдина державна електронна база з питань спорту
включає відомості про:
персональні дані про спортсменів, суддів та тренерів (за
їх згодою);
спортивні досягнення спортсменів;
освітньо-кваліфікаційний рівень тренерів;
суддів, їх спеціальну підготовку та кваліфікаційну
категорію;
заклади фізичної культури і спорту, статистичну
інформацію про них та вид фізкультурно-спортивних
послуг наданих такими закладами;
фінансове та матеріально-технічне
спортсменів та тренерів.

Частина відсутня

забезпечення

Положення про Єдину державну електронну базу з
питань спорту розробляється центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері фізичної культури та спорту та затверджується
Кабінетом Міністрів України.
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Стаття 47. Фінансове забезпечення сфери фізичної
культури і спорту

Стаття 47. Фінансове забезпечення сфери фізичної
культури і спорту

Фінансування розвитку фізичної культури і спорту
здійснюється відповідно до цього Закону та інших нормативно-правових актів за рахунок коштів відповідно державного та місцевого бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Фінансування розвитку фізичної культури і спорту
здійснюється відповідно до цього Закону та інших нормативно-правових актів за рахунок коштів відповідно державного та місцевого бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Для розвитку фізичної культури і спорту використовують- Для розвитку фізичної культури і спорту використовуються
ся позабюджетні кошти, зокрема від:
позабюджетні кошти, зокрема від:
підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян, підприємств, установ та організацій, громадських
окремих осіб;
об'єднань або громадських спілок, окремих осіб;
фінансово-господарської
культури і спорту;

діяльності

закладів

фізичної фінансово-господарської
культури і спорту;

діяльності

закладів

фізичної

користування правами інтелектуальної власності закладами користування правами інтелектуальної власності закладами
фізичної культури і спорту, організаторами фізкультурно- фізичної культури і спорту, організаторами фізкультурнооздоровчих та спортивних заходів;
оздоровчих та спортивних заходів;
проведення державної спортивної лотереї;

проведення державної спортивної лотереї;

інвестиційної діяльності у сфері фізичної культури і спор- інвестиційної діяльності у сфері фізичної культури і спорту.
ту.
…

…
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…

…

Право проводити фізкультурно-оздоровчу та спортивну
діяльність, фізкультурно-спортивну реабілітацію надається
фахівцям, які мають спеціальну освіту та відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень. Тренери та спортивні судді
проходять обов'язкову атестацію в порядку, визначеному
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері фізичної культури
та спорту. Атестація тренерів та спортивних суддів, фахівців з фізкультурно-спортивної реабілітації, які беруть
участь
у
фізкультурно-оздоровчих,
фізкультурнореабілітаційних та спортивних заходах для осіб з інвалідністю, проводиться Українським центром з фізичної
культури і спорту інвалідів, у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та
спорту.

Право проводити фізкультурно-оздоровчу та спортивну
діяльність, фізкультурно-спортивну реабілітацію надається
фахівцям, які мають ступінь вищої освіти не нижче
бакалавра у відповідній галузі знань. Тренери та спортивні судді проходять обов'язкову атестацію в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту. Атестація тренерів та спортивних
суддів, фахівців з фізкультурно-спортивної реабілітації, які
беруть участь у фізкультурно-оздоровчих, фізкультурнореабілітаційних та спортивних заходах для осіб з інвалідністю, проводиться Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів, у порядку, визначеному
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері фізичної культури
та спорту.

Тренерам та іншим фахівцям у сфері фізичної культури і
спорту держава забезпечує:
створення належних умов для праці, відпочинку, медичного обслуговування;
підвищення кваліфікації один раз на п'ять років;
правовий та соціальний захист;
компенсації, встановлені законодавством про працю;

Тренерам та іншим фахівцям у сфері фізичної культури і
спорту держава забезпечує:
створення належних умов для праці, відпочинку, медичного обслуговування;
підвищення кваліфікації один раз на п'ять років;
правовий та соціальний захист;
компенсації, встановлені законодавством про працю;
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призначення і виплату пенсій відповідно до закону;
призначення і виплату пенсій відповідно до закону;
встановлення надбавок за спортивні звання в порядку, встановлення надбавок за спортивні звання в порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
визначеному Кабінетом Міністрів України.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері фізичної культури та спорту,
державну політику у сфері фізичної культури та спорту:
Абзац відсутній

визначає потребу у фахівцях сфери фізичної культури і
спорту;

бере участь у ліцензуванні та акредитації вищих навчальних закладів, у яких здійснюється підготовка фахівців
сфери фізичної культури і спорту, в порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України.

бере участь у ліцензуванні та акредитації закладів вищої
освіти, у яких здійснюється підготовка фахівців сфери
фізичної культури і спорту, в порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України;

Абзац відсутній

визначає вимоги та порядок підвищення кваліфікації
фахівців у сфері фізичної культури і спорту.

Стаття 50. Наукове забезпечення у сфері фізичної
культури і спорту
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Наукове забезпечення у сфері фізичної культури і спорту
здійснюється для проведення наукових досліджень,
впровадження їх результатів у практику роботи закладів
фізичної культури і спорту, підготовки наукових кадрів та
науково-педагогічних працівників.

Наукове забезпечення у сфері фізичної культури і спорту
здійснюється для проведення наукових досліджень,
впровадження їх результатів у практику роботи закладів
фізичної культури і спорту, підготовки наукових кадрів та
науково-педагогічних працівників.

Наукову і науково-методичну діяльність у сфері фізичної Наукову і науково-методичну діяльність у сфері фізичної
культури і спорту здійснюють наукові установи, вищі на- культури і спорту здійснюють наукові установи, заклади
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вчальні заклади III-IV рівнів акредитації у порядку, вста- вищої освіти III-IV рівнів акредитації у порядку, встановновленому законодавством.
леному законодавством.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері фізичної культури
та спорту, затверджує п’ятирічні зведені плани науководослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту.
Аналіз виконання цих планів здійснюється центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері фізичної культури та спорту. Фінансування заходів,
визначених цими планами, здійснюється на конкурсних засадах відповідно до закону.
Директор департаменту олімпійського спорту
_____ ________________ 2018 р.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері фізичної культури
та спорту, затверджує п’ятирічні зведені плани науководослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту.
Аналіз виконання цих планів здійснюється центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері фізичної культури та спорту. Фінансування заходів,
визначених цими планами, здійснюється на конкурсних засадах відповідно до закону.
Роман Вірастюк

