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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

слухань у Комітеті Верховній Раді України з питань сім'ї, молодіжної 

політики, спорту та туризму щодо розвитку фізичної культури і спорту 

 

м. Київ         13 березня 2013 р. 

 

Учасники слухань у Комітеті Верховній Раді України з питань сім'ї, 

молодіжної політики, спорту та туризму щодо розвитку фізичної культури і 

спорту, що відбулися 13 березня 2013 року, зазначають, що на сьогодні серед 

населення України, насамперед, у дитячому та молодіжному середовищі 

зростає популярність малорухомого способу життя (захоплення комп'ютерами, 

електронними іграми, переглядом телепередач тощо), що призводить до 

погіршення здоров’я дітей та молоді. Подолання негативних тенденцій та 

вирішення завдання формування здорового способу життя громадян України, 

передусім, дітей та молоді, потребує нагального вжиття ефективних заходів 

щодо підтримки дитячого, дитячо-юнацького та масового спорту, переконання 

всіх громадян, зокрема, юнаків та дівчат, у необхідності рухової активності як 

невід'ємного чинника здорового способу життя та успішної життєдіяльності 

заради зміцнення здоров'я з урахуванням інтересів, побажань, здібностей та 

індивідуальних особливостей кожного.  

Загострилась проблема страхування життя та здоров’я спортсменів. В 

порушення вимог статті 43 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» 

спортсмени вищої категорії не страхуються за рахунок коштів Державного 

бюджету, разом з цим останніми роками з Державного бюджету взагалі не 

виділяються кошти на страхування навіть членів збірних команд України.  

На законодавчому рівні не врегульоване питання страхування життя та 

здоров’я спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях, але не є 

спортсменами вищої категорії. Водночас, отримання важкої травми може не 

тільки позбавити спортсмена можливості займатися спортом, але й суттєво 



ускладнити йому подальшу трудову діяльність. В зв’язку з цим, введення 

обов’язкового страхування життя та здоров’я спортсменів, які беруть участь у 

спортивних змаганнях, є необхідним як для сталого розвитку спортивної сфери, 

так і для забезпечення спортсменів коштами для лікування травм та 

професійних захворювань.  

До цього часу в державі відсутня статистика травматичності спортсменів, 

а тому це не дозволяє проаналізувати існуючий стан проблеми та виробити 

оптимальний варіант співвідношення фінансових витрат та підвищення рівня 

захисту спортсменів від отриманих травм та професійних захворювань. 

Реалізація державної політики у сфері фізичної культури має забезпечити 

збільшення кількості громадян, які регулярно займаються фізичною культурою 

та спортом, розширення мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 

фізкультурно-оздоровчих закладів за місцем навчання, роботи та проживання, 

формування сучасної інфраструктури спортивної сфери, що забезпечувала б як 

розвиток дитячо-юнацького спорту, так і ефективну підготовку членів збірних 

команд до міжнародних змагань, недопущення скорочення або 

перепрофілювання спортивних закладів.  

  

Враховуючи вищезазначене, учасники слухань р е к о м е н д у ю т ь: 

 

 

  

 І. Щодо вдосконалення  законодавчого забезпечення 

страхування життя та здоров’я спортсменів, які беруть участь у 

спортивних змаганнях: 

  

1. Комітету Верховній Раді України з питань сім'ї, молодіжної політики, 

спорту та туризму створити робочу групу за участю представників центральних 

органів виконавчої влади, інших державних колегіальних органів, страхових 

компаній та спортивних громадських організацій для розробки пропозицій 



щодо забезпечення страхування життя та здоров’я спортсменів, які беруть 

участь у спортивних заходах.  

  

2. Кабінету Міністрів України дати доручення відповідним органам 

державної влади щодо організації створення чіткої та прозорої системи обліку 

травм та професійних захворювань спортсменів, які беруть участь у спортивних 

заходах. До 1 липня 2013 року надати відповідну статистику до Верховної Ради 

України.  

  

3. Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству молоді та спорту 

України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та 

Севастопольській міським державним адміністраціям, Національному 

олімпійському комітету, Спортивному комітету, Національному комітету 

спорту інвалідів України, фізкультурно-спортивним товариствам, спортивним 

федераціям з олімпійських та неолімпійських видів спорту, спортивним 

федераціям інвалідів:  

  

—  регулярно здійснювати аналіз отриманих травм та захворювань 

спортсменів, що виникли внаслідок спортивної діяльності. Щорічно 

Міністерству молоді та спорту України узагальнювати зазначену інформацію;  

  

— вжити заходів щодо неухильного дотримання вимог законодавства 

України щодо страхування спортсменів під час спортивних заходів різного 

рівня. 

  

ІІ. Щодо вдосконалення державної політики у сфері фізичної 

культури і спорту: 

  



1.      Верховній Раді України:  

  

1)                прискорити розгляд та прийняття проектів Законів України: 

  

а) про Загальнодержавну соціальну програму розвитку фізичної культури 

і спорту на 2013-2017 роки; 

  

б) про внесення змін до Закону України «Про антидопінговий контроль»; 

  

  

2) провести Годину Уряду щодо виконання органами виконавчої влади 

вимог законодавства стосовно розвитку фізичної культури і спорту; 

  

3) провести парламентські слухання на тему: «Шляхи вдосконалення 

державної політики у сфері фізичної культури і спорту». 

  

2. Кабінету Міністрів України:  

  

1) внести на розгляд Верховній Раді України проекти Законів України: 

  

а) про меценатство в спорті; 

  

б) про внесення змін до статей 87-90 Бюджетного кодексу України для 

встановлення видатків з відповідних бюджетів, зокрема, що враховуються при 

визначенні міжбюджетних трансферів, на утримання або фінансову підтримку 

відповідних суб'єктів фізичної культури і спорту; 

  

в) про внесення змін до Податкового кодексу України щодо: 

  

— звільнення  замовників будівництва (реконструкцій) спортивних 

споруд від сплати податку на землю на період їх будівництва (реконструкцій) 



та звільнення в подальшому від податку на прибуток протягом перших п'яти 

років після введення спортивного об'єкту в експлуатацію; 

  

— відрахування частини доходів від акцизного збору з реалізації 

тютюнової та алкогольної продукції на потреби сфери фізичної культури і 

спорту; 

  

  

3) вирішити питання щодо сплати  дитячо-юнацькими спортивними 

школами, іншими спортивними закладами комунальних послуг за тарифами 

для пільгових категорій населення; 

  

4) визначити механізми відповідальності керівників місцевих органів 

виконавчої влади, керівників органів місцевого самоврядування, керівників 

навчальних закладів за дотримання належних умов для ведення здорового 

способу життя та забезпечення фізіологічних норм рухової активності 

школярів; 

  

5) відновити фінансування з Державного бюджету України програми 

будівництва спортивних майданчиків за місцем проживання та в місцях 

масового відпочинку населення; 

  

6) сприяти підвищення матеріального заохочення тренерів, насамперед, 

працюючих в системі дитячо-юнацького та резервного спорту; 

  

7) вивчити питання щодо реорганізації Українського центру спортивної 

медицини Міністерства охорони здоров'я України у Всеукраїнський науково-

практичний центр спортивної медицини шляхом приєднання до нього 

Київського центру спортивної медицини з метою запровадження новітніх 

технологій, удосконалення медико-біологічного забезпечення національних 

збірних команд України, оптимізації медичного забезпечення осіб, які 



займаються фізичною культурою, та ефективного використання існуючої 

матеріально-технічної бази. 

  

8) передбачити фінансування з Державного бюджету України придбання 

сучасного лікувально-діагностичного обладнання для лікарсько-фізкультурних 

закладів. 

  

9) Державному комітету телебачення і радіомовлення України: 

  

— сприяти поширенню інформації щодо переваг здорового способу 

життя, формування відповідальності за власне здоров'я та утвердження 

національної ідеї стосовно соціально активної, фізично здорової та духовно 

багатої особистості; збільшення кількості спортивних передач на державних 

телеканалах; 

  

— створити національний спортивний телеканал; 

  

— вжити заходів щодо недопущення поширення в засобах масової 

інформації продукції, що містить елементи жорстокості, насильства, 

порнографії, пропагує наркоманію, алкоголізм, тютюнопаління, сприяє 

антисоціальній поведінці молоді. 

  

3. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській 

міським радам, обласним, Київській та Севастопольській міським державним 

адміністраціям, міським, районним, сільським та селищним радам:  

  



  

1) при формуванні місцевих бюджетів передбачати окремим рядком 

видатки на розвиток фізичної культури і спорту, в тому числі, в сільській 

місцевості та на підприємствах, в установах і організаціях агропромислового 

комплексу; 

  

2) забезпечити  функціонування органу виконавчої влади Автономної 

Республіки Крим у справах молоді та спорту, самостійних структурних 

підрозділів у справах молоді та спорту у складі місцевих державних 

адміністрацій, виконавчих комітетів місцевих рад; 

  

3) сприяти створенню та функціонуванню у навчальних закладах всіх 

рівнів спортивних клубів учнівської та студентської молоді; 

  

4) передбачити у регіональних програмах облаштування сучасних 

спортивних майданчиків у навчальних закладах, за місцем проживання та 

відпочинку населення; 

  

5) сприяти збереженню оптимальної мережі дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл, забезпечення їх діяльності та належного фінансування; 

  

  

6) сприяти роботі закладів фізичної культури і спорту, діяльність яких 

спрямована на розвиток резервного спорту, передусім, спеціалізованих 

навчальних закладів спортивного профілю, шкіл вищої спортивної 

майстерності та центрів олімпійської підготовки; 

  



  

7) створити належні соціально-побутові умови для провідних спортсменів 

— членів національних збірних команд; 

  

  

8) активізувати роботу щодо створення та розширення мережі центрів 

фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та вжити невідкладних заходів 

для зміцнення їх матеріально-технічної бази, укомплектування кадрами, 

введення посад інструкторів з фізкультури, в тому числі, у сільській місцевості. 

4. Генеральній прокуратурі України посилити вимоги до органів 

прокуратури щодо здійснення нагляду за дотриманням законодавства у сфері 

фізичної культури і спорту щодо недопущення скорочення або 

перепрофілювання спортивних закладів.  

  

5. Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення 

передбачити у ліцензійних умовах телерадіоорганізацій виділення певної 

частини ефірного часу щодо висвітлення спортивних заходів, пропаганди 

здорового способу життя. 

 


	o55
	o56
	o57
	o64
	o66
	o67
	o77

