
СТЕНОГРАМА 

круглого столу на тему: "Забезпечення належного 

функціонування закладів фізичної культури і спорту, 

зокрема дитячо-юнацьких спортивних шкіл, і спортивних 

споруд за нових законодавчих умов"  

від 21 січня 2015 року 

 

веде засідання Голова Комітету з  питань  сім'ї,  молодіжної  політики,  

спорту та туризму А.Л.ПАЛАТНИЙ 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, шановні колеги, шановні присутні, 

народні депутати! Шановні друзі, рішення про проведення круглого столу було 

викликано критичною ситуацією, що склалася з фінансуванням значної частини 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл,  а також скасуванням пільг щодо орендної 

плати на земельні ділянки всіх спортивних об'єктів.  

Ситуація, дійсно, критична. Спортивні школи втратили свою частину 

фінансування – близько 200 мільйонів гривень, які раніше отримували від 

Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. І за 

новими законодавчими змінами повинні фінансуватися за рахунок місцевих 

бюджетів. На регіональний рівень також передано фінансування місцевих 

осередків фізкультурно-спортивних товариств. Водночас доходи багатьох 

місцевих бюджетів суттєво зменшилися. Тому вони не мають можливості, а 

може і бажання додатково фінансувати спортивні школи.  

21 січня  питання фінансування спортивних шкіл залишилось, на жаль, не 

вирішеними. Незрозумілим залишилося питання додаткових джерел 



фінансування спортивних шкіл. У своєму листі Міністерство фінансів України 

зазначає, що місцевим бюджетам видано 100 мільйонів гривень додаткових 

коштів для фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Проте виникає 

питання, яким конкретно місцевим бюджетам ці додаткові кошті виділені і 

будуть ці місцеві бюджети їх фінансувати. Це одне гостре питання.  

Ми чуємо від Мінмолоді і спорту щодо джерел фінансування ДЮСШ 

включено 300 мільйонів гривень, які в майбутньому сплатять батьки учнів 

спортивних шкіл.  Цікава арифметика. Півмільйона вихованців, 60 гривень з 

кожного. Начебто вірно, математика є. Але, проте насамперед ми не 

враховуємо дітей пільгових категорій. Скільки їх –  невідомо.  

За даними 2013 року тільки дітей-сиріт в Україні було 4 тисячі осіб. Але 

головна проблема в іншому. А чи зможуть батьки, що формально  не 

відносяться до пільгових категорій, сплачувати навіть невелику  плату, в 

середньому – це 60 гривень в місяць, за навчання. Не впевнений. Оскільки  

майже всі учні ДЮСШ вже сьогодні  самостійно купують  спортивну форму і 

екіпіровку та оплачують виїзди на змагання. На практиці  частина батьків 

просто не зможе платити, і ми отримаємо суттєвий відтік  дітей із спортивних 

шкіл.    

Ще одне. Ніби технічне питання. Сьогодні  немає ні механізму сплати цих 

коштів, ні розміру плати в залежності від виду спорту. Які терміни  ДЮСШ 

отримують батьківські кошти?  Відповіді на сьогоднішній день, на жаль, немає.  

Ще одна велика проблема з прийняттям змін до Податкового кодексу, 

наданням пільг, сплати за землю  для спортивних об'єктів передано на розсуд  

органів місцевого самоврядування. Проте, виникає просте питання:  якщо 

доходів місцевим бюджетам не вистачає на елементарні потреби, чи будуть  

місцеві ради надавати пільги спортивним  об'єктам, які не компенсуються на 

сьогоднішній день державою. Тому необхідність сплачувати податок на землю  

може призвести до серйозних проблем у здійсненні спортивної  діяльності у 

всій нашій державі.   



Члени комітету вимушені констатувати, що запроваджені 1 січня 2015 

року змінами фінансування   та оподаткування закладів  фізичної культури і 

спорту, та спортивних споруд є непродуманими, і   не підготовленими. Їх 

реалізація вже  призводить до руйнування соціальної функції дитячо-юнацького 

спорту, наслідком чого  стане великий відтік дітей з дитячо-юнацьких  

спортивних шкіл, суттєво збільшиться  дитяча та підліткова злочинність і ми це 

дуже гарно з вами розуміємо. Хочу наголосити на тому, що при обговоренні 

урядового  пакету законопроектів  члени комітету намагалися вилучити  всі 

положення, які загрожували нормальному функціонуванню спортивної сфери. 

Більш того, нам навіть обіцяли  збереження пільгового оподаткування 

спортивних об'єктів. Проте, що маємо, то маємо. Навіть Президент України в 

цьому залі, на цьому місці  це питання підіймав і дав наказ розібратися в цій 

ситуації. Але на сьогоднішній день, як кажуть, віз і нині там.  

Але треба зазначити, що попереднє Міністерство молоді і спорту України 

протягом другого півріччя минулого року недостатньо активно відстоювало 

інтереси сфери фізичної культури і спорту при підготовці вищезазначеного 

урядового проекту, пакету законопроектів і урядових проектів. Замість цього 

була проголошена радикальна реформа, спрямована на послаблення функцій 

держави у сфері фізичної культури і спорту та розрахована при цьому на 

багатократне збільшення фінансування дитячо-юнацького спорту. Це і 

відволікло увагу Міністерства від актуального завдання – виживання 

спортивної сфери в умовах соціально-економічної кризи та російської агресії. 

Я впевнений, що сьогодні міністерству необхідно відкласти на майбутнє 

плани нових реформаторських ідей і зосередиться на рятуванні дитячо-

юнацького спорту. Можна довго вести різні дискусії, скасувати спортивні 

звання і цим позбавити юних спортсменів важливого стимулу. Проте, якщо 

загубимо дитячо-юнацький спорт, вже нікому не будуть потрібні ні спортивне 

міністерство, ні Комітет з питань фізичної культури, молоді і спорту.  



У грудні минулого року нам з Миколою Володимировичем Томенком та 

членами нашого комітету, іншими народними депутатами було непросто 

переконати керівників держави зберегти профільне міністерство. Я не 

впевнений, що другий раз нам це завдання буде по силам.  

Головне питання: що робити далі. Членами нашого комітету підготовлено 

проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

забезпечення стабільного розвитку сфери фізичної культури і спорту, який 

роздано всім учасникам нашого засідання. 

Крім того, давайте подумаємо, де взяти нові джерела фінансування для 

дитячо-юнацького спорту в Україні на 2015 рік і відкласти запровадження 

плати за навчання в ДЮСШ хоча б на наступний рік. Проект рекомендацій 

засідання круглого столу всім розданий. Якщо у вас будуть пропозиції до цього 

проекту, ми сьогодні будемо виступати з місця, а якщо хтось не зосередиться і 

не зможе виступити, я прошу подавати до секретаріату комітету в письмовому 

вигляді.  

Шановні колеги, я хочу вам подякувати за те, що ми сьогодні зібралися. 

Дякую вам за увагу. І хочу нагадати, що у  наших виступах сьогодні є 

регламент: для міністра – до 15 хвилин, для виступів та пропозицій – до 7 

хвилин. Я прошу дотримуватись регламенту. Депутатам – 6,5. 

Шановні колеги, я хочу до слова, слово надати міністру молоді і спорту 

Жданову Ігорю Олександровичу. Будь ласка. 

  

ЖДАНОВ І.О. Дякую. По-перше, дякую за надане слово. По-друге, 

абсолютно дякую за проведення такого круглого столу. Це яскравий приклад 

того, як Верховна Рада здійснює свої контрольні функції, контролює діяльність 

виконавчої влади і одночасно відчувається плече у вирішенні державних 

завдань, коли ми намагаємося з відповідним комітетом працювати пліч-о-пліч, 

тому що поодинці дуже важко вирішувати такі завдання.  



Коли я був призначений міністром, а це відбулося 2 грудня 2015 року, я в 

якості пріоритетів своєї діяльності на цій посаді визначив збереження системи 

масового дитячо-юнацького спорту в країні. Зрозуміло, ситуація була непроста, 

відразу ми отримали так званий "пакет щастя", де повністю обрізалося 

фінансування дитячих юнацько-спортивних шкіл із Фонду соціального 

страхування, що в принципі напевне вірно, оскільки це не властива йому 

функція. Але ще 11 грудня, буквально через пару днів після призначення, я 

звернувся до Прем'єра, що якщо ви нас лишаєте з Фонду соціального 

страхування тих дитячо-юнацьких спортивних шкіл, дайте якийсь компенсатор 

і чітко визначте ці гроші, які підуть до місцевого бюджету. Неодноразово і на 

засіданнях уряду, це можна підняти відповідні стенограми, я виступав з цією 

позицією. Я розумів, що процес передачі дитячо-юнацьких спортивних шкіл на 

баланс на фінансування з місцевих бюджетів буде досить складним процесом, 

їх 534. І головне моє було завдання – не загубити когось по дорозі: ані 

вихованців, ані тренерів, ані школи. Тому 23 грудня ми провели виїзну колегію 

у районному центрі Київської області у місті Тетієві. Тут багато з присутніх 

було на цій виїзній колегії. І там я поставив, були присутні і керівники 

відповідних обласних управлінь облдержадміністрацій, поставив завдання, 

знаючи, що скоріше всього воно так і буде, я поставив завдання взяти під 

особистий контроль перевід цих шкіл на фінансування з місцевого бюджету. 

Було прийняте, при ухваленні бюджету, були прийняті відповідні рішення 

Верховної Ради. Мінфін нам надав роз'яснення, що нібито передбачено 100 

мільйонів гривень додатково на фінансування з бюджету, з місцевих бюджетів, 

але ці гроші не ідентифіковані, тому це як би такі гроші трошки віртуальні. 

Тобто начебто збільшили видатки при розрахунку видаткової частини.  

У нас всього 1567 спортивних шкіл, в яких навчається більше як 

півмільйона дітей. З них 82… Значить, обсяг фінансування в минулому році 

розподілявся таким чином: 82 відсотки – це спортивні школи фінансувалися з 

бюджетів областей, міст і районів, тобто для них ця справа знайома; і 13, і 

майже 13 відсотків – це з Фонду соцстраху, це школи ФСТ; і 5,8, це там близько 

5 відсотків, ще позабюджетне фінансування.  



Тому в принципі керівники обласних управлінь розуміють, як 

фінансується дитяча і юнацька спортивні школи. Відразу після опублікування 

бюджету, тобто набуття ним чинності, я звернувся з проханням до Міністерства 

фінансів України надати відповідне роз'яснення, яке було скероване на обласні 

державні адміністрації, на відповідне управління і управління фінансами, щодо 

фінансування дитячих юнацько-спортивних шкіл. Потім підписав власний лист 

на голів обласних адміністрацій, просив взяти під особистий контроль.  

Займався постійним моніторингом цієї ситуації, спілкувався з 

керівниками обласних адміністрацій, обласних управлінь спорту в щоденному 

режимі. І я зрозумів, що наростає дуже негативна тенденція, коли є приклади 

того, що школи не фінансуються і це може набути масового характеру. 

Тому вчора ми провели селекторну нараду з заступниками голів обласних 

адміністрацій, з керівниками фінансових управлінь, з керівниками обласних 

управлінь спорту в областях. Були з нашої сторони запрошені керівники ФСТ, 

народні депутати України, запрошував Артура Леонідовича Палатного, на 

жаль, він був у відрядженні і не зміг взяти участь в цій селекторній нараді, але 

був присутній Олег Царенко, народний депутат України Денис Силантьев, вони 

там уважно слухали, що  у нас відбувається в областях. Ситуація така, вона на 

сьогодні строката досить. В одних областях питання вирішено, вони 

доповідають, що вони закріпили і домовилися з місцевими бюджетами  про 

фінансування ДЮСШ, деякі за обласними бюджетами, деякі за бюджетами 

обласного центру, деякі за районними бюджетами, люди попрацювали, там 

відчувається. А в деяких областях говорять, що пізно прислали листа, що 

грошей немає і так далі і тому подібне. Тобто в одних областях, не самих 

економічно потужних, знайшли можливості і закріпили фінансування в 

ДЮСШ, в інших областях досить серйозних і потужних, на жаль, таких 

ресурсів не вишукали.  

Вчора я попередив керівників, оскільки  все-таки це не мої територіальні 

органи, щоб  ви розуміли, а управління обладміністрацій,  я лише погоджую 



призначення відповідних керівників на посаду. Але я знайду ресурси для того, 

щоби  кадрово укріпити відповідні області, якщо буде  провалено фінансування 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Сьогодні, перед цим я йшов сюди, бо  в нас   

нарада у прем'єра і один з віце-прем'єрів сказав, що деякі голови адміністрацій 

кажуть, що вони будуть відмовлятися від фінансування ДЮСШ. Я попереджаю 

таких голів обласних  адміністрацій: я вийду на прес-конференцію  і 

персонально назву  цих людей, і нехай несуть політичну відповідальність за 

розвал  масового спорту в  Україні. 

Також ще раз наголосив, що відповідні ДЮСШ можуть закріплюватися  

не лише за обласним бюджетом, а й за іншими місцевими бюджетами, тому що 

вони мають різну категорійність, мають різні функції  і так далі, і тому подібне. 

Також попросив керівників  управлінь     облспорту, відповідальних 

працівників адміністрацій  особисто взяти участь  у відповідних сесіях  

районних, міських, обласних рад для того, щоб довести депутатам про 

важливість фінансування  дитячо-юнацьких спортивних шкіл в Україні. 

Я вже говорив вам про  кадрове укріплення, можливо ми  проаналізуємо і 

будемо здійснювати  щоденний моніторинг. Офіційну  інформацію я попросив  

надати мені на п'ятницю тобто через 2 дні у мене буде звіт від кожного 

обласного  управління і ми будемо в щотижневому режимі моніторити. Але 

розуміючи всю делікатність проблеми, оскільки там  були присутні керівники 

фізкультурно-спортивних   товариств, які передають відповідні школи на 

місцеве фінансування,  я попросив їх надавати мені   альтернативну, додаткову 

інформацію про  те,  які проблеми, в яких областях є і ми погодили, що я 

відкритий для  спілкування, відкритий для того, щоб  вживати  відповідних 

заходів. Я ще раз підкреслюю: я зроблю все для того, щоб зберегти систему 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл в Україні.  

Інше питання, що на першому етапі ми збережемо і передамо на місцеві 

бюджети, а на другому етапі вже будемо думати, як їх оптимізувати, думати, як 

для того, щоб у нас не було 10 шкіл, не так багато грошей у державі. А була 



одна, дві, але потужні, які б виконували відповідні функції. Інакше у нас 

альтернатива одна: у нас молодь буде пиячити. Алкоголізм, пияцтво, 

наркоманія табакокуріння –  оце альтернатива відсутності спорту або інших там 

кружків, секцій і так далі.  

Моє завдання, і я сподіваюсь, я відчуваю тут підтримку профільного 

комітету і інших народних депутатів, не допустити цього разу. Дякую за надане 

слово. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ігоре Олександровичу. 

До слова хочу запросити народного депутата України, радника 

Президента України з гуманітарних питань, віце-президента Національного 

олімпійського комітету України Томенка Миколу Володимировича.  

  

ТОМЕНКО М.В. Дякую, Артур Леонідович.  

Хочу зразу сказати, що ми з комітетом спілкувалися. І насправді це не 

лише ініціатива комітету і голови, мене, а це ініціатива спортивної 

громадськості сьогодні зібратися. Невеличкий позитивний результат уже є. 

Вчора в уряді селекторна нарада відбулася, і вже це добре, що почався процес. 

Хоча вже скоро кінець січня. Я, коли воював, ну багато присутніх тут тихо 

воювали, а я трошки голосніше, з попередніми молодими революціонерами в 

спорті, які міністерство очолювали. Я думаю, що це на щастя для українського 

спорту. А тепер я бачу, що пенсіонери з Мінфіну нам, значить, такі умови 

створили, що це може катастрофа бути для українського спорту. На фоні того 

нещастя, що було з попереднім керівництвом, це може погано закінчитися. 

Тому я переконаний, що ми повинні сьогодні не лише сегмент дитячо-

спортивних шкіл чи спортивних товариств, а загально ставити питання про 

можливу катастрофу, яка трапиться в системі українського спорту та фізичної 



культури не менше і не більше. Будемо переконувати тут не тільки я, а і мої 

колеги з Національного олімпійського комітету сидять, будемо, я думаю, що ми 

зиритимемо і Національний олімпійський комітет. Оскільки просто чекати і 

сподіватися на те, що якийсь губернатор розумний чи голова райадміністрації 

почне фінансувати, я думаю,  тут ні в кого ілюзії немає з цього питання. Я 

думаю, треба чітко переконувати і Президента, і керівництво держави в тому, 

що це одна з найбільших глобальних помилок в бюджетному процесі, яка 

зроблена, і жодної війною, жодним Путіним це не можна виправдати.  

Я думаю, ми сьогодні, дійсно, повинні піти на якісь серйозні реформи. Я 

завжди був прихильником обережних конструктивних реформ, які давно ми 

мусили зробити. Сьогодні це безгрошів'я наше спонукає до цього. Я маю на 

увазі те, що і міністерство разом з НОК повиннно проаналізувати ситуацію, ми 

повинні сказати, що ми, умовно кажучи, державні програми, які 2 роки чи 

скільки, в нас немає, нарешті треба прийняти Державну програму фізичної 

культури і спорту, щоб ми розуміли, який в нас напрямок руху, і зафіксувати, 

що в нас є пріоритетні види спорту. Тому що при сьогоднішній ситуації не 

витягнемо по 3 копійки на всі види спорту. Хай пріоритетні види спорту 

фіксують області, хай пріоритетні види спорту фіксують міста і так далі. Але не 

може бути ситуації, що ми в зимі маємо фактично один конкурентний біатлон і 

не можемо йому заплатити. То кому ж тоді платити, якщо ми біатлон не 

можемо заплатити в зимовий період? Тому це стратегічна річ перша, 

надзвичайно важлива.  

Друга пов'язана з тим, що я абсолютно переконаний, що ми не можемо 

віддати методологію, методику, принципи, стратегію на ніякі місцеві бюджети. 

Тому що дітей виховувати, оздоровлювати, це мусить бути відповідні 

стандарти, підходи, тільки уряд їх може визначати і відповідне міністерство. Ну 

який район буде чи область визначати, як готувати, в який спосіб готувати і так 

далі? Тому ми можемо думати про, там, співфінансування, там, інші якісь речі, 

але в ідеологічному сенсі ми не можемо ці функції віддавати. Да, це помилка 

була, що цей фонд, але давно треба було перевести його в міністерство, цю 



координаційну роль і так далі. Але не просто забрати від фонду і віддати в 

нікуди, воно ж в нікуди віддано.  

Тому я думаю, що тут ми повинні не просто листи, ми всі пишемо листи, 

ну це я і губернаторові, я розумію, да, в них таких листів, вони там збираються 

по кожному напрямку, і по культурі ж така сама ситуація. Хоча, до речі, якщо 

взяти у відсотках, ми найбільше постраждали, зараз кажу, спорт і фізична 

культура. Якщо подивитися, з кого найбільше забрали, забрали найбільше з 

фізичної культури і спорту. Ну,  туризм, вчора ми зібрались, його знищили, 

взагалі не потрібний він. А далі йде фізична культура і спорт. Тому що освіта, 

трохи ми відбили, культура багато відбили, а це найбільша галузь, яка 

постраждала. 

Тому до 15 лютого ми проголосували в "Прикінцевих положеннях" 

бюджету, до 15 лютого уряд пропонує зміни, доповнення, що там по бюджету, 

нам треба активно відпрацювати.  Артур Леонідович і Ігор Олександрович, 

попрацювати, щоб ми переконували, що от є пріоритетні речі по спорту, що ми 

вже побачили, що треба невідкладно… Я так розумію, що ми будемо 17 лютого 

розглядати можливі зміни корекції бюджету. Що вже в центральний бюджет, не 

лише в міський бюджет, ми спробуємо зробити?  

Що в центральному ми можемо зробити?  

Я вважаю, однозначно ми повинні зафіксувати хоча би базову якусь суму, 

пов'язану і не лише з субвенцією, а це підтримкою на цей рік по дитячо-

спортивним школам. Ми повинні чітко протлумачити або зняти цю позицію 

стосовно земельного податку, тому що це виглядає таким чином. От я директор 

спортивного товариства і спортивної школи, ну мер, не подобаюсь я меру. 

Значить, мер мені виставить таку суму, що я вмру там з цими спортивними 

об'єктами. 

Тепер в мене питання. Той мер читав наш Закон про фізичну культуру і 

спорт, де кримінальна відповідальність за скорочення мережі закладів… Не 



можна закривати сьогодні в Україні по законодавству ні стадіони не можна 

закривати, ні спортивні споруди не можна закривати. Це кримінальна 

відповідальність. Ми це ввели. Он Корж сидить і мої колеги депутати, Павло 

Костенко, це ми зробили ще в 2007 році, Валерій Сушкевич і так далі. Ніхто не 

відміняв цієї норми. Що робити тому керівнику спортивної організації, що він 

не може заплатити? Що йому закривать чи продавать той спортивний об'єкт і 

підпадають під кримінальну відповідальність? 

Тому треба тут чітко цю історію… значить, ми не можемо до неї 

повертатись. Кожен рік ми розповідаємо Мінфіну, що не можна з футбольного 

платити податок. Ну, катастрофа!  Тому чітко ми повинні повернути цю норму і 

до неї не повертатися. 

Тут я прочитав, Мінфін класно, значить, пояснив, що якщо вам зовсім 

уже тяжко, то залучайте підзабюджетні кошти і благодійні внески. Ви в 

Мінфіні, виконайте наш закон, де написано, у нас там пільги по 

оподаткуванню, прийміть постанову Кабміну. Ми ж прописали в законі, просто 

постановою треба написати, якщо я, як бізнесмен, плачу за спорт, то у мене 

повинно бути пільги. Тільки треба цю норму закону підкріпити відповідною 

постановою Кабінету Міністрів  і все це є, не треба нічого придумувати.  

Я, Артур Леонідович, боюся цього законопроекту, однієї норми, що ви 

подали. Значить, щоби ми в законі написали, що ми погоджуємося на плату за 

дитячо-спортивні школи. От боюся я такої норми. Якщо вже Кабмін бере на 

себе відповідальність, хай він доручить, своїми постановами робить. я думаю, 

що ми в законі не повинні писати, що ми погоджуємося на те, що там 5 

відсотків, сьогодні 5 напишемо, завтра буде 20 відсотків і так далі. То ми 

повинні тримати позицію чітку. Значить,  ніхто ще, зміниться Конституція у 

нас, як змінимо Конституцію, будемо говорити про платне там, ну, це фактично 

навчання. Що в школі навчання, що тут навчання. Це одна з форм навчання. 

Тому, я думаю, що ми повинні тримати все-таки тримати позицію 

безоплатності і рахувати і дивитися в бюджеті. Ну, хорошо, навіть я подивився 



там мільярд з чимось. Ну, що мільярд з чимось, що українська держава не може 

мільярд з чимось найти на те, що ми утримали мережу дитячих спортивних 

шкіл. Я не заперечую, що, можливо… (Оплески) Не заперечую, з міністром я 

погоджуюся про те, що, можливо, ми десь підемо. Я сам об'їздив не один 

десяток спортивних шкіл. Значить, я знаю, що є там і такі, що, може, десь їх там 

і об'єднати і оптимізувати, але це повинно бути так, що це відповідно 

міністерська комісія, це відповідна комісія обласна. Ми на місці подивилися. І, 

якщо там воно тільки …  

  

_______________. (Не чути)  

  

ТОМЕНКО М.В. Да, да, да, депутати. Якщо там галочки тільки ставлять, 

значить, я бачу там, що те одне поле, їздив один оцей будівельний цей вагон, і 

це дитяча спортивна школа. Я розумію, що, звичайно, ну, нема там навчання 

дитячої спортивної школи. То такі речі я "за", що треба їх оптимізовувати, 

заводити колись, якусь серйозну і так далі. Але якби загальну, загальну ми не 

можемо піти на цей підхід, який тут зафіксований.  

  

ЖДАНОВ І.О. Микола Володимирович, я вибачаюсь. В розріз вашого… 

Але це другий етап, перше – збереження.  

  

ТОМЕНКО М.К. Збереження, звичайно, збереження. 

І тут давайте пошукаємо. Ми з Коржем тут билися, тут нас зробили і 

корупціонерами Мінфін і ще чимось, коли ми пробивали, щоб з лотереї було на 

розвиток спорту. Значить, тепер я знаю,  що, Ігор Олександрович, порийтеся, 



там дійшла до нас чутка, що якісь гроші вже забрали по лотереї. Значить, за рік, 

за 2014-й, дійшла до нас чутка…  

  

ЖДАНОВ І.О. Дякую. Дякую. Я пориюся. Тому що на уряді я йому 

офіційно заявив: пишіть, що це на розвиток спорту. І я, коли прийшов на 

засідання комітету, я сказав, давайте підтримаємо, це те, що нам потрібно.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Там єдине, що, що, Віктор скаже, коли буде говорить, 

наскільки я розумію, там  в пропорціях, там іде культура, по-моєму, екологія і 

спорт. Значить, ми повинні свої відсотки забрати і не дебатувати, і тоді 

спортивною, да, спортивною громадськістю порадитися, де в нас там найбільш 

катастрофічна ситуація, щоб ми зробили. Щоб у нас не було біди, що ми 

вперше в історії українського спорту на універсіади копійки не отримали і 

автобусами університетськими возимо. Ми ж возимо не дітвору, ми розуміємо, 

кого ми возимо. Ми ж возимо і чемпіонів Європи туди возимо, ми спортсменів, 

ми еліту тули возимо. Це або ми возили там студента, який там, для нього за 

честь в Словаччину автобусом поїхати і щось продати там, як у Польщу, а ми ж 

возимо еліту. Значить, і великі вожді в казначействі вони ж краще знають, чим 

міністр знає  краще казначейства і знає, чим депутати знають, що казначейство 

не дає нам гроші, щоб на універсіаду поїхали. А потім коли нагороди вручати і 

медалі, то всі приходять поздравить, а як заробити їх, то не дають це зробити. 

І остання позиція. Я бачу тут колега заступник міністра внутрішніх справ, 

я не знаю, чи з Міністерства АПК хтось є, значить, у нас є спортивні 

товариства. Значить, друзі, у нас,  у нас є "Динамо", в нас є "Колос", у нас 

"Спартак", у нас є купа товариств і так далі. Ну, до мене прохання, значить, я 

знаю, що деякі міністри не знали, що них таке є, ну, будемо їх інформувати, 

розказувати, що у них в міністерстві взагалі спортивні товариства що є і вони 

зобов'язані їх фінансувати і допомагати. Якщо така біда в країні, то подивіться, 



ну, в межах уже фінансування міністерських, допоможіть, підстрахуйте, 

захищайте, це ваші спортивні товариства, ваші спортивні об'єкти. Ну ніхто ж, 

крім цих міністерств, їх не захистить, тому що вони ж формально… міністр – 

загальне керівництво, а ці ж об'єкти знаходяться в цих міністерствах. Тому 

включайтесь так само в роботу, щоб ми розуміли, що тут наша спільна позиція. 

Так воно поділилося. Чи Міноборони, я ще забув, ще ж Міноборони у нас є з 

"Тисовцем" і так далі. Тобто у нас є купа цих структур. Давайте, можливо, 

зібрати всіх відповідальних у нас по цих міністерствах, які ведуть спортивну 

історію. Бо мене це здивувало.               

Значить, є спорткомітет  Міністерства освіти, вони сидять, ніби нічого і 

не трапилося. То що, ми тут три людини  тільки переживаємо за цю всю 

історію. Є відповідальні за спорт у всіх міністерствах і відомствах, є в областях. 

Ви що, не розумієте перед чим ми стоїмо в 2015 році? Тому тут  спортивна 

громадськість повинна займати чітку і зрозумілу позицію. І я чесно кажу, якщо 

до 17 лютого ми не бачимо якихось подвижок, виходу немає, я відкрито кажу, 

ми ж вже навчилися  мітинги проводити, ну дітей будемо виводити під уряд. А 

що робити? Я іншого шляху не бачу, як сьогодні переконати урядовців, що ми 

повинні захистити сьогодні фізичну культуру і спорт, і дітей.  

Тому робимо оці всі кроки еволюційні. Спробуємо внести зміни до 

бюджету при обговоренні 17 лютого. Спробуємо залучити міністерства, 

спробуємо  внести зміни в законодавство. Хоча  ж ми всі тут живі люди, от ми 

вносимо закон, ви ж розумієте, скільки ми той закон будемо вносити. Це треба 

вносити  в бюджет, який призупинив це, в бюджет  17 лютого, бо ми як   підемо 

окремим законом, ми будемо рік його вносити. Тому якщо 17 лютого ми не 

бачимо, що прогресу немає, якщо  міністерства не йдуть назустріч, обласні 

адміністрації  не йдуть назустріч, очевидно треба готувати якісь радикальні 

методи. Тому що я ще раз кажу, що ми втратимо все те, що  напрацювали не 

ми, а всі в системі українського спорту і фізичної культури. Тому прохання 

об'єднати всю спортивну громадськість і цією спортивною громадськістю 

будемо захищати  наші інтереси.  Дякую. 



  

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Дякую, Микола Володимирович.  

До речі, Микола Володимирович і спонукав нас на це засідання, 

незважаючи на те, що  у багатьох народних депутатів сьогодні почались  так 

звані канікули. Але ж я вважаю, що в такий складний для  нашої держави час і 

для конкретної  галузі, яку ми сьогодні представляємо з міністром і з комітетом, 

це  неможливо. 

Що стосовно  вашого зауваження, ми  сьогодні всі зауваження, всі 

пропозиції, які будуть тут, пролунають, чи будуть  подані в письмовому 

вигляді, ми після цього засідання проведемо засідання  комітету. Ви бачите,  що 

в комітеті у нас є кворум, практично всі народні депутати тут присутні, ми 

проведемо засідання комітету і направимо всі зміни до Бюджетного кодексу, до 

Податкового кодексу, ми направимо до Кабінету Міністрів  України як рішення 

нашого комітету від сьогоднішнього дня.  Дякую. 

До виступу запрошую голову Національного комітету спорту інвалідів 

України, Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю 

Сушкевича Валерія Михайловича. Будь ласка. 

  

СУШКЕВИЧ В.М. Дякую, Артур Леонідович.  

Шановні колеги, я хотів би принагідно подякувати профільному комітету 

за те, що разом з Миколою Володимировичем, який завжди генерує відповідні 

ініціативи, які доцільні, з точки з того, що торкається фізичної культури і 

спорту.  

Ви знаєте, от я зараз на цьому засіданні думаю, як би було здорово 

зробити елементарну річ. Перед прийняттям Закону про державний бюджет 

разом з Міністерством фінансів сісти в такому форматі, на рівні заступника 

міністра фінансів, і відкрито, прозоро поговорити про те, що сьогодні тільки що 



казав Томенко, про те, що тільки що казав міністр, просто прозоро поговорити 

аргументацію. Слухайте, давайте просто почути аргументацію, чому це не 

можна робити. На жаль, цього не було, не було елементарної розмови, 

аргументації. Не було ситуації, при якій можна щось доказати і просто знайти. 

Давайте так, в кінці кінців Україні, дійсно, важко, коштів немає. Але якийсь 

пошук компромісу, пошуку якихось варіантів того, щоб спасти дитячо-юнацькі 

школи, це потрібно було зробити до того, як ми приймали бюджет. Зараз ми, я 

дозволю собі сказати про цей загал, ми ініціюємо про те, що перед 

доопрацюванням державного бюджету на цей рік, ще раз повернутися до цієї 

ситуації.  

Я, до речі, хотів би, бачу дуже поважну людину, Світлану Миколаївну 

Бойко, яку я знаю, що це провідний фахівець, це людина нашої команди, 

власне, давайте прямо скажемо тому, що торкається фінансування. А от з 

Міністерства фінансів ще хтось є? Діденка немає? Немає.  

Розумієте, знаєте, Артур Леонідович, я до чого, просто в цій ситуації 

достукатися до того, що торкається питань, пов'язаних з аргументацією чому 

цього не можна робити – оце те, що сьогодні треба було б подумати, пошукати. 

Слухайте, я пробігав півчасу того, що торкається при опрацюванні державного 

бюджету, і  з здивуванням бачу, що я не можу доказати про те, що земельний 

податок не можна накладати на спортивні споруди. На ті ж дитячі  юнацькі 

школи. Послухайте, земельний податок, а податок на нерухомість, Микола 

Володимирович, податок на нерухомість? Сьогодні дитяча юнацька школа при 

всьому тому, що у неї забрали, зараз за ці нещасні будівлі радянського, 

пострадянського варіанту, вона повинна буде платити або доказувати 

місцевому чиновнику, що треба не платити, і місцевим депутатам. Чи 

докажуть? Два податки, друзі, на школу, дитячу юнацьку школу, два податки 

зараз ми наклали. Перший – податок на землю, на всі споруди, якусь площадку, 

елементарну площадку, я не кажу про стадіон навіть. І другий податок – на 

нерухомість. Ми також наклали на дитячу юнацьку школу. Це при всьому тому, 

що у нас зараз ми лишили її фінансування.  



А тепер дивіться, перше, що треба зараз знайти ДЮСШ кошти, власне не 

на роботу, а як швиденько заплатити податок на нерухомість. Швиденько і за 

землю. Це перше, що треба зробити, ти можеш не займатись нічим, ні дітьми, ні 

ким, ні чим. Просто знайди і зараз заплати, бо інакше… Що буде інакше? Вона 

зникне ця школа.  

Тому на першому місці, я хотів би, щоб ми, Артур Леонідович, щоб ми, 

все-таки, поставили два питання, щоб ці платежі ДЮСШ не платили. І це 

питання найперше треба вирішити: податок на землю і податок на нерухомість. 

Це елементарні кошти, ці кошти знову повернуться з бюджету до бюджету, ми 

крутимо туди-сюди. Кого ми обманюємо в цій ситуації? Це школи, не приватні 

це школи. Це школи, які виконують соціальну функцію по відношенню до 

наших діточок.  

Друге питання – питання, пов'язане з тим, що торкається фінансування. 

Ви знаєте, я хочу сказати, що я вважаю, що тут можна знайти рішення, ну, якщо 

так трошки, може, хто не помітив, Микола Дмитрович сказав про якесь 

співфінансування. Я розумію, що по Бюджетному кодексу там це не 

передбачено, це є проблеми, там, відповідні, але можна зараз найти 

формулювання і знайти той режим фінансування, фінансування, повторюю, 

ДЮСШа з центрального бюджету. І це питання ми повинні зараз 

формалізувати в законопроекті, в тому, що торкається доопрацюванню Закону 

про Державний бюджет,  і знайти це рішення. Це однозначно.  

Я хочу сказати, знаєте, от ситуацію по дитячо-юнацьким школам, 

спортивних шкіл інвалідів. 24  ДЮСШа  по областях. От вам ситуацію по 

нинішньому року – 5. 5 ДЮСШа тільки передбачили бюджет. Інші 

передбачили тільки на перший квартал. Значить, дітки з інвалідністю, для яких 

ДЮСШа це не тільки не тільки спорт і не стільки спорт, це реабілітація, це 

можливість входження в життя, це те, що сьогодні держава поки що не робить 

по відношенню до дітей-інвалідів. Через спорт, через фізичну культуру спорту 

ці дітки роблять реалії того, що вони будуть інтегровані в життя. А я хочу вам 



сказати, величезна, питома вага наших паралімпійських чемпіонів, 

дефліпійських чемпіонів, спортсменів-інвалідів – це ті, хто реально виріс, 

здобув можливість входження до життя, почав жити серед нас з інвалідністю ця 

дитина, і вона потім стає, реально здобуває результат спортивний. І це ми 

закреслюємо. 

Тому я хочу сказати, що, безумовно, те, що торкається складової для 

діток з інвалідністю, це критична ситуація, і я хотів би, щоб ми звернули також 

на це увагу.  

Я, Ігор Олександрович, хочу подякувати за те, що вам, ну, на початку 

року одному, якщо не сказати єдиному міністру спорту, який зміг на початку 

року відправити національну команду лижників паралімпійців, вже 15 січня 

вони відлетілі. Фактично вам вдалось знайти комунікацію з Міністерством  

фінансів. От в мене прохання до вас, ще раз спробувати знайти якийсь варіант 

комунікації з Міністерством фінансів і все-таки по ДЮСШ знайти цей варіант 

компромісу, разом з загалом фізкультурно-спортивних організацій, разом з 

товариствами, разом з іншими міністерствами треба це знайти, треба знайти той 

варіант рішення, який є. 

Другий ще момент є те, що пов'язано з податками. Ви знаєте, Артур 

Леонідович, я надзвичайно вдячний вашому колезі Насірову. Він, я підкреслюю 

він, допоміг мені все-таки передбачити пільгу для басоліймпіської і 

параолімпійської підготовки, щоб не було податку на нерухомість і податку на 

землю, да. Все-таки вдячність йому, як людині, яка не з нашого загалу, але з 

розумінням, я закликаю вас також співпрацювати із своїм колегою на цю тему 

все-таки до лютого, щоб ми знайшли рішення по не обкладати ДЮСШ цими 

податками.  

Дякую за увагу, друзі. Давайте якось об'єднаємось і конструктив, не 

тільки словесний, а формалізований, пошукаємо і знайдемо це рішення разом з 

профільним комітетом, разом з профільним міністерством. 



  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Валерій Михайловичу.  

Що стосовно податкового комітету, то я ще хочу раз підкреслити, Микола 

Володимирович знаю цю ситуацію, коли на нашій фракції "Блоку Петра 

Порошенка" був присутній Президент України, який я підійшов, і Голова 

Верховної Ради України, і Петро Олексійович дав завдання, ми підняли це 

питання, що стосовно податку на землю. Він дав завдання профільному 

комітету, податковому комітету це питання вирішити. Але ж ми бачимо, що 

воно не до кінця на сьогоднішній день вирішено. Я думаю, що до 15 лютого, до 

17 лютого ми сумісними зусиллями це зробимо. Дуже вам вдячний.  

Що стосовно комунікацій з Міністерством фінансів, то це дуже важливий 

крок і я впевнений, що воно буде не тільки з Міністерством фінансів, я думаю, 

що це буде з Кабінетом Міністрів України, і там ми будемо сьогодні 

еволюційним шляхом, поки що еволюційним шляхом, як сказав Микола 

Володимирович, вирішувати це питання. Тому що до мене… голови комітету, у 

Віталія Володимировича Кличка в кабінеті була нарада, тут присутній 

заступник мера голови КМДА Старостенко Анна Вікторівна. Була нарада 

федерації, була нарада  спортивної громадськості, яка вже вчора готова була 

вийти великим складом  до Кабінету Міністрів  України з приводу цього 

питання. Але ж я впевнений, що  ми зможемо революційним  шляхом, шляхом 

вирішення питання, шляхом законодавчих ініціатив вирішити це питання.   

Дякую. 

І хочу надати слово  першому  заступнику голови Комітету Верховної 

Ради  України з питань сім'ї, молодіжної політики та спорту  Величковичу 

Миколі Романовичу. 

  

ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р. Доброго дня,  шановні колеги! Питання, яке ми 

сьогодні обговорюємо, і ті проблеми, які сьогодні стоять, ми про це говорили 



на комітеті перед прийняттям бюджету. Все що тут звучить і в тому числі буде 

ще звучати,  ми все це передбачали і про це говорили відверто  ще перед 

прийняттям бюджету.  

Ми говорили, коли були ці  розрахунки, були ці пропозиції, як то кажуть 

"пакет щастя", ми казали: а хто порахує соціальні ризики. Те, що сьогодні ми 

бачимо, це є результат, ці соціальні ризики починають реалізовуватися. От в 

мене вже лежить ряд звернень від директорів  дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл про те, що  бюджет їхніх шкіл не включено в бюджет районів. Люди 

опиняються просто на вулиці фактично. Це перший етап. 

Після того скажуть,  що немає чим платити, що відповідно – розпродаж, 

ліквідація шкіл, майно невідомо куди піде, діти на вулиці. Який соціальний 

ефект від цього буде? Ми всі чудово це розуміємо: спорт  це не тільки  є спорт    

високих досягнень, це є здоров'я, це  є соціальна функція. Діти будуть на 

вулиці, і будемо мати сплеск злочинності.  

До речі, я також хотів би,  щоби коли ми… Чи є тут з  Міністерства 

охорони здоров'я? Є. Я би наприклад, коли будемо говорити про  рекомендації 

нашого комітету, я би хотів, щоб ми зазначили обов'язково  такий аспект, щоб 

заслуховувати, який результат соціальний і по стану здоров'я є результат всіх 

тих реформ. Через МВС, щоб  кожні півроку ми бачили статистику, зростання 

чи спадання, ми бачили від охорони здоров'я, який відсоток плюс хвороб у 

нашого молодого покоління. 

Наступне. Валерій Михайлович  правильно сказав за податок на дитячі 

школи. Ми зменшуємо їм фінансування, піднімаємо оплату, щоб діти платили, і 

плюс – вимагаємо плату за землю, нерухомість і так далі. Тобто ми накладаємо 

вдвічі більше навантаження на школу, на дитячо-юнацькі спортивні школи. 

Якщо ми знищимо сьогодні, фактично, сьогодні це знищення не лише 

соціальної бази спорту, у нас будуть великі проблеми в суспільстві в порівнянні 

з тим. То правильно казали, що вже спортсмени хочуть виходити під Кабінет 

Міністрів. Я думаю, що протести по районах також бурлять, я думаю, тут 



керівники управлінь з областей можуть це підтвердити. Тому що люди дзвонять 

турбуються, питаються, що робити, що буде.  

Щоб не займати довго час, я хотів би, Артур Леонідович, зразу 

запропонувати певні, щоб ми вийшли з ініціативою, комітет знову озвучити те, 

про що ми говорили перед бюджетом. Ті самі пропозиції, щоб ми ще раз 

вийшли, і підтримали, звернутися до фракцій різних, до міністерств підтримати 

нас в тому аспекті. Перше,  а) підняти питання про фінансування. Друге 

питання. Щоб створити запобіжний механізм від керівників, які можуть 

спробувати ліквідувати спортивні школи і таким чином, щоб це йшло 

виключно за погодженням з міністерством. 

  

_______________. (Не чути)  Будь-які реорганізації, ліквідації тільки це 

як міністр поставив… 

  

_______________. Ми хочемо це рекомендувати, щоб це йшло… 

  

ТОМЕНКО М.В. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Більше того, Микола Володимирович, я думаю, що це 

внесемо. Зараз ведеться стенограма, ми це фіксуємо, і ми це внесемо в зміни 

рішенням комітету, напевно. 

  

ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р. Я ще також хотів би зазначити такі два аспекти. 

Вони не стосуються частково дитячих юнацько-спортивних шкіл, але вони 

стосуються в галузі фізичної культури. А саме, непомітно вилучили норму про 



те, що в школах з трьох уроків фізкультури скорочується до двох. Ми 

наполягали про недопустимість цього. Я пропоную знову виступити з 

ініціативою від комітету, щоб цю норму повернули. В школах має бути три 

уроки фізкультури, не два. Ми бачимо, знову ж, який стан здоров'я в наших 

дітей.  

І ще один аспект, вилучили в попередньому, в цьому законі, який було 

проголосовано, що забрали фахівців з фізичної культури з дошкільних установ. 

Знову ж таки, тобто ми нівелюємо повністю не лише спорт, але це йде 

навантаження на здоров'я наших дітей. Тому кажу, я думаю, що це також 

вартує зазначити. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Микола Романович 

  

ЖДАНОВ І.О. Артур Леонідович, можна на хвильку, вибачте, в мене йде 

засідання Кабінету Міністрів. Там проблема з кворумом, мене відпустили під 

моє чесно слово, що я повернуся, то я хотів би вибачитися.  

Да, тут є заступник міністра, керівник апарату Євген Баженков, він все 

занотує. В суботу ми за підсумками всієї цієї наданої нам інформації з місць, я 

думаю, запрошу ФСТ, запрошу народних депутатів, щоб ми ще сіли 

попрацювали над реальною картиною, яка відбувається з дитячими юнацько-

спортивними школами на місцях, щоб вже відповідно зосередитись на певних 

областях, де там вже погано або гарно. Дякую. Ще раз вибачите.  

І в мене велике прохання на майбутнє, не призначайте на середу на 12, 

тому що це традиційне засідання Кабінету Міністрів України. Вибачайте. 

  



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ігорю Олександровичу. Я думаю, що на всі 

питання, які сьогодні будуть стосовно Міністерства молоді і спорту, буде 

відповідати заступник міністра Баженков Євген, керівник апарату, тим хочу 

зазначити, що ця людина була керівником, є керівником ФСТ, і ми багато 

працювали в минулій каденції з ним, і він також сьогодні зворушений цією 

темою. І я думаю, що нам буде комфортно з ним працювати сьогодні. Дякую.  

Шановні колеги, запрошую до виступу Бойко Світлану Миколаївну, 

начальника відділу Міністерства фінансів України. Будь ласка. 

  

БОЙКО С.М. Доброго дня ще раз, шановний Артуре Леонідовичу, 

шановні присутні! Дійсно, ті проблеми, які сьогодні озвучуються, вони є 

актуальними, кричущими, болючими, але хочу ще раз наголосити на тому, що 

ті зміни законодавства, які відбувалися вони були спрямовані і на 

реформування відповідної бюджетної сфери, впорядкування соціальних 

відповідних видатків. 

Ну, я вже сьогодні наголошувала, що зміни до Бюджетного кодексу, 

зокрема, в частині і міжбюджетних трансфертів відбувалися, були спрямовані 

на надання більш значних повноважень місцевим органам влади. Відповідно і 

впорядкування, і перегляду місцевих бюджетів. 

Але незалежно від цього залишилися джерелом фінансування 

безпосередньо ДЮСШ кошти місцевих бюджетів. 

Крім цього, Бюджетний кодекс не визначає ні власності, не передбачає 

ніяких обмежень ні від виду школи, виду спорту чи від власності. І на 

сьогоднішній момент, вірніше за даними місцевих органів, вони здійснюють 

фінансування 1258 шкіл на які, вони в минулому році виділили більше мільярда 

гривень. 



Що стосується шкіл, які були… фінансувалися з Фонду соціального 

страхування, то відповідно Законом про внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального 

страхування та легалізації фонду оплати праці були об'єднані два фонди 

соціального страхування і тимчасової втрати працездатності, ну і відповідно до 

цього були переглянуті і виключені видатки, які не носили  страховий характер. 

Це було пов'язано із дитячими юнацькими спортивними школами. Відповідно 

ми розглядали це питання і в розрахунках до місцевих бюджетів, в розрахунках, 

ще раз підкреслюю, ми додатково врахували це 100 мільйонів, про що ми і 

писали, і наголошували. Але знову, ще раз хочу наголосити, що Бюджетним 

кодексом були змінені і підходи щодо фінансового забезпечення, і відповідно 

яких місцеві органи самостійно за рахунок доходів визначають свої видатки. 

Формулу розподілу Бюджетним кодексом, розподілу видатків між бюджетами 

адміністративно-територіальних одиниць було скасовано. І відповідно тепер 

немає чіткого розподілу між бюджетами як це було раніше і тому місцеві 

органи самостійно,  відповідно наданих їм повноважень визначають відповідні 

видатки. 

Також, дійсно, було запровадження і за погодженням з центральним 

органом, часткову плату, вірніше визначеного лише на рівні законодавства, 

часткову плату за навчання в школах. Виходили ми попередньо з таких 

розрахунків як  5 відсотків від мінімальної заробітної плати. І обраховували, ще 

враховували, що має бути ще мінімум три місяці для нормативного 

врегулювання цього питання.  

Наприклад, що стосується джерел покриття  відповідних шкіл,  і взагалі 

видатків отримання мережі, яка фінансується з місцевих бюджетів, то на цю 

мету можуть бути спрямовані як і закріплені відповідні податки місцевих 

бюджетів, збори. А також ще хотілось би наголосити, що Бюджетним кодексом 

і Податковим кодексом також було перерозподілене загальнодержавні податки 

і збори, запровадження нового акцизного податку з кінцевих продажів, а також 

розширення бази оподаткування на рухоме майно, що також створює відповідні 



умови для здійснення місцевими органами покладених функцій. Наприклад, 

рівень покриття делегованих повноважень для обласних бюджетів становить 

115 відсотків, міст обласного значення, обласних центрів 130, бюджетів районів 

104 відсотки, а для бюджету міста Києва 135 відсотків.  

Ну, на даний час триває процедура затвердження місцевими бюджетами 

своїх бюджетів, ну, відповідно ці, в ході якої мають також розглядатися 

питання фінансування і шкіл, і відповідно спортивної інфраструктури. Про що 

Міністерство фінансів також звернулося на адресу відповідних фінансових 

органів, щоб видатки на ці школи були враховані. 

Також одним із джерел розвитку мережі і її поліпшення матеріально 

технічної бази може бути і кошти Державного фонду регіонального розвитку. 

Обсяг якого на 15-й рік передбачений в розмірі 3 мільярда  гривень. Ну 

відповідно до статті 24прим. Бюджетного кодексу кошти цього фонду можуть 

спрямовуватися на інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку. 

Відповідно до визначених має бути ці заходи відповідні мають бути 

затверджені в Державні стратегії регіонального розвитку відповідних стратегії 

регіону. 

Тож у формування переліку таких програм буде здійснюватися в 

Мінрегіоні за пропозиціями обласних і обласних Київською міською 

державною адміністрацією. Тобто в ході якої також можуть розглядатися за 

умов включення цієї програми і питання розвитку спортивної мережі. 

Тобто на сьогоднішній момент ми розуміємо, що є питання кричущі, є 

звернення і відповідних місцевих органів, і є звернення, і звертаються і 

представники фізкультурно-спортивних організацій, і директора шкіл. Питання 

ті, які виникають, що дійсно, або не бажання органів брати їх на фінансування, 

або, з невідомих причин, якісь відмови.  

Інші питання, ті які наполягають, вірніше потребують розгляду, це в 

цілому, що дійсно необхідно оптимізувати мережу, бо значна частина шкіл 



громадських організацій орендує комунальну і фінансові органи кажуть, що 

одні і ті ж гроші ідуть на використання одних і тих же споруд. Тобто є 

проблема в тому, що необхідно оптимізувати мережу. Ну, і дійсно, якщо буде 

тривати підготовка змін до державного бюджету, ми готові розглядати 

пропозиції, опрацьовувати їх, ну, і максимально, якщо є можливість, врахувати. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Світла Миколаївна, я так розумію, що Міністерство фінансів України 

сьогодні готово приймати ті зміни, які сьогодні в ході обговорення круглого 

столу в ході  пропозицій профільного комітету і обговорювати, розглядати, да, 

розглядати. Але я ж хочу наголосити, на жаль, у нас нема часу сьогодні 

розглядати ці зміни. У нас є сьогодні кричуща проблема і ця проблема, як 

Микола Романович дійсно сказав, вона є не в тому, що сьогодні буде знищена, 

не тільки, перепрошую, в тому, що буде знищена сьогодні галузь, яка входить в  

20  найкращих галузей в світі – це галузь фізичної культури і спорту, це наші 

спортсмени. А це буде знищено майбутнє нашої молоді, здоров'я нашої молоді. 

А в тих умовах, в яких сьогодні опинилася країна, я думаю, що це дуже 

важливий фактор, щоб наша молодь була сильна, наша молодь була здорова, 

наша молодь була впевнена у завтрашньому дні. Дякую. 

  

ТОМЕНКО М.В. Можна одну репліку? Мене, що, от я   просив би 

передати керівництву міністерства і вас просить, ну заберіть з лексики, у нас 

нема повноважень оптимізовувати. Ну чому Міністерство фінансів, ми будемо 

оптимізовувати, от міністерство і місцеві ради, якщо вони прийдуть до 

висновку, що треба оптимізовувати, як ви визначаєте, що треба 

оптимізовувати? Це що завдання Мінфіну оптимізовувати? Ви взагалі не маєте 

права це говорити. Міносвіти буде думати разом з місцевими радами чи 

оптимізовувати освіту, культура – культуру, спорт… А ви у Мінфіні не повинні 



оптимізовувати. От ви придумали, не знаю, хто це вам підказав термін, от ви 

приходите – нам треба оптимізувати. Чому вам треба оптимізувати? Тому, якщо 

з таким підходом, ми тут не знайдемо спільну мову, вам треба шукати, як 

профінансувати, як забезпечити, як переконати обласні і місцеві ради, щоб цю 

субвенцію, яку їм написали, вони не розуміють, як вона буде до них доходити, 

як щоб вона фінансувалася. Значить, ви прийшли, нам розказуєте, що треба 

оптимізовувати. Друзі, ну так не можна. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Микола Володимирович. 

Я думаю, що ми разом з Міністерством фінансів і разом повинні сьогодні 

об'єднати зусилля для того, щоб не надати пропозиції, а вирішити в найкоротші 

терміни це питання. Дякую. 

Запрошую до слова народного депутата України, заступника голови 

Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики та спорту 

Силантьєва Дениса Олеговича. Будь ласка, Денис Олегович. 

  

СИЛАНТЬЄВ Д.О. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый 

день уважаемые участники круглого стола! Сегодня мы собрались в таком 

широком составе, конечно же, для того, чтобы в первую очередь озвучить те 

проблемные вопросы, которые возникли в функционировании спортивных 

объектов, в функционировании детских юношеских спортивных школ. Я хочу 

сказать сразу, что после первого же чтения законопроекта 1578 о внесении 

изменений в Налоговый кодекс, Валерий Михайлович первый, кто забил 

тревогу. Мы с ним встретились, обговорили этот вопрос и нашим комитетом 

сразу были поданы правки с требованием оставить все льготы, которые 

касаются субъектов физкультурно-спортивного направления. К сожалению, по 

техническим причинам, я надеюсь, не все правки, не все предложения были 

включены в этот законопроект.  



И я хотел бы, знаете, озвучить те риски, с которыми мы на сегодняшний 

день столкнулись и можем столкнуться еще по результатам принятия этой 

реформы для спортивной инфраструктуры. То есть все мы прекрасно 

понимаем, что объекты спортивной инфраструктуры, они существуют в 

основном за счет дотаций. На сегодняшний день полномочия присваивать 

льготы на оплату за землю передали местному управлению. Может возникнуть 

такая ситуация, например, какому-то бизнесмену понравится территория, на 

которой стоит спортивный комплекс.  

Хочу заметить, что это не один гектар земли, и очень часто это находится 

в хороших, в престижных районах города. Дальнейшую логику действий 

наверное вы все прекрасно понимаете. Второй вопрос, как будет поступать тот 

чиновник, который уже будет замотивирован этим же бизнесменом, чиновник, 

от которого будет зависеть присвоить льготу этому спортивному сооружению 

или не присвоить. А мы прекрасно понимаем, что в условиях, знаете, такого 

национального стереотипа это может быть сплошь и рядом. Тем более, что на 

сегодняшний день уже есть очень много примеров тому, что в такой схватке все 

заканчивалось не в пользу спортивного комплекса. Поэтому это такой простой 

пример тех решений, которые делаются и принимаются недальновидно, 

непродуманно.  

Поэтому я предлагаю, комитет инициировал внесения, на сегодняшний 

день это есть, внесение поправок, внесение изменений в Податковый кодекс 

Украины о том, чтобы вернуть льготы по оплате земли. И если вы нас 

поддержите в этом вопросе, то мы подадим этот законопроект на регистрацию 

и внесем его на рассмотрение в ближайшем пленарном заседании Верховного 

Совета.   

Что я еще предлагаю в этом направлении. Еще на стадии переговорного 

процесса, когда была подписана коалиционная угода, туда были внесены 

пункты, что касается создания экономических стимулов для развития, для 

бизнеса, который бы хотел вкладывать деньги в развитие социальной 



инфраструктуры, в развитие спортивной инфраструктуры. То есть, на 

основании такого частого государственного партнерства. Сейчас комитет 

готовит соответствующие законопроекты, для того, чтобы это сотрудничество 

бизнеса и государства развивалось в направлении и популяризации спорта и 

физической культуры в нашей стране.  

Со своей стороны, так как я являюсь заместителем главы профильного 

комитета, так как я являюсь главой подкомитета по вопросам физической 

культуры и спорта я полностью  готов к вашим инициативам, полностью готов 

поддержать ваши инициативы по созданию документов, нормативно-правовых 

актов, что касается развития физической культуры и спорта в нашей стране. И я 

хочу, надеюсь и уверен в том, что по результатам сегодняшнего круглого стола 

будут наработаны конструктивные решения вопросов и тех проблем, которые 

сегодня скопились вот в сфере физической культуры и спорта в нашей стране. 

Спасибо. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибо, Денис Олегович.  

Предложение от Сушкевича, пожалуйста. 

  

СУШКЕВИЧ В.М. Да. Анатолий Леонидович, я в контексте того, что 

сказал Денис Олегович. Все-таки той законопроект, який зараз відповідно ви 

представили нашому загалу, і в контексті того, що сказав Микола 

Володимирович, дайте, будь ласка, хоча б тиждень, щоб люди, які професійно 

мають долучитися до цієї ситуації, щоб вони просто дали вам пропозиції щодо 

доопрацювання тексту цього законопроекта. В мене особисто вже є пропозиції. 

  

_______________. (Не чути)  



  

СУШКЕВИЧ В.М. Ні. Все те, що оподаткування всіх питань, які 

стосуються, що можна внести в цей законопроект, буквально, щоб не 

реєструвати, дати можливість, дати в комітет ці пропозиції. 

Тоді ми могли б уже від загалу людей, які мають відношення до цього, 

щоб ми встигли це зробити. Якщо можна. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.  

Я думаю, що ми сьогодні за основу цей законопроект приймемо на 

рішення нашого комітету. А всі пропозиції, які сьогодні не пролунають під 

стенограму, які ми не зможемо доопрацювати, тому що, на жаль, у нас час 

обмежений, впродовж тижня я всіх прошу до секретаріату комітету надати в 

письмовій формі, і ми обов'язково включимо до цього законопроекту ці 

пропозиції. Дякую. 

Шановні колеги, до виступу запрошується Бринзак Володимир 

Миколайович, віце-президент Національного олімпійського комітету України, 

президент Федерації біатлону України. Будь ласка. 

  

БРИНЗАК В.М. Шановний Артур Леонідович! Шановні учасники 

засідання круглого столу! Я дещо хочу зупинитися на… в зв'язку із спорту 

вищих досягнень і дитячо-юнацьких спортивних шкіл, тому що це абсолютно 

ідентичне питання, і вони абсолютно ті ж самі проблеми. 

Ми зараз дійшли до того ступеня, коли ми повинні вже оприділитися, що 

ми будемо робити із спортом вищих досягнень. Тому що або будемо робити 

якісь кроки в напрямку реформ чи системи створення своєї, тому що ми стоїмо 

на розвалі абсолютно радянської системи, яка вже майже не працює, і нічого не 



пропонуємо нового. А спорт вищих досягнень – це кумири, це олімпійські 

чемпіони, це кумири для наших дітей, це ті люди, які прославляють нашу 

державу, і з яких діти беруть приклад і записуються в школи, і хочуть бути на 

них схожими і так далі. Тобто це  дуже серйозне питання. Якщо ми сьогодні 

віддаємо школи на місцевий бюджет, ми всі розуміємо, що на місцях батько чи 

хазяїн, чи господар області, хтось любить біатлон, хтось любить хокей, хтось 

любить футбол, і будуть знову там бойові, карате і так далі.  

Тобто не буде єдиної програми, не буде єдиного управління, ніхто не 

зможе в цю школи дати єдиного методичного забезпечення, наукового 

забезпечення, медичного забезпечення. І сьогодні не працюють, це не вина їх, а 

біда, і спортивні товариства, і спортивний комітет. Тому що нема ресурсів, 

нема, розрушена ця система. Були колись і команди національні, ДСО, і 

змагання були. Сьогодні цього всього немає. Сьогодні все кинуто на плечі 

фінансування  частково міністерства і федерації, які з усіх сил тягнуть цю 

лямку. Тому ми повинні прийняти рішення, чи ми будемо в товаристві 

світовому учасниками повноцінними, чи будемо споглядати як рушиться наша 

спортивна галузь.  

І дуже хотілося, щоби ми все-таки зробили висновки. Це можна зробити і 

ми навіть уже пробували, і навіть зробили декілька кроків, які покращили, 

якісно покращили цю роботу. Якщо навіть на місцях немає можливості в 

дитячих школах, то ми створили центр олімпійської підготовки в Чернігові, ви 

знаєте всі. І в цей заберемо кращих дітей шкіл, які там проходять підготовку і 

забезпечення. І там є лікарі, і є медицина, і є забезпечення зброєю і хороші 

умови тренерами, і зразу це дало якісний результат. Це не важко зробити в 

інших видах спорту міжвідомчі, міжрегіональні центри. Але школи, хоча би 

спеціалізовані дитячо-юнацькі школи повинні бути під управлінням 

міністерства чи людей професіоналів. Тому що на  місцях навіть не всі 

начальники управлінь мають спортивну освіту. І ми знаємо школи, де 

приходиш в школу, там сидить директор, йому 82 роки, жінка бухгалтер, зять 

тренер, і вони сидять в карти грають, орендують цю кімнату, і така школа 



отримує гроші і ефективності там абсолютно ніякої нема. І навіть, якщо ці 

гроші, які зараз виділені на місцеві бюджети дійдуть, то вони такі мізерні, що 

там буде знову тільки на зарплату. І нема ніякого ні інвентаря, ні обладнань, ні 

виїзду на змагань. Тому треба  робити пріоритетність.  

Треба, дійсно, ці школи об'єднувати, робити школи, де будуть займатися 

діти, які не тільки оздоровлюватися, а ще готовити резерв для наших 

національних команд. А це тільки можливо, я ще раз повторю, під управлінням 

профільного органу державної влади і через бюджет хоча би 50 шкіл, чи 

скільки, тих основних, які дають резерв сьогодні.  

І знову ж таки фінансування позабюджетне. Це ми вже скільки говоримо. 

Наша спортивна лотерея, яка може працювати на спорт, працюють на приватні 

фірми закордонні, які ці гроші вивозять закордон. Ми скільки вже говоримо. Є 

сьогодні інвестор, який готовий положити кошти, створити цю систему, яка 

буде працювати повністю на спорт, і це треба добитися, і тоді грошей буде 

достатньо для того, щоб забезпечити і оздоровлення, і спорт вищих досягнень.  

Тому я пропоную нам вже приступити до конкретних дій і щоб наші всі 

рішення виконувалися, тому це також біда, що вони ще не виконуються, є, 

приймаються постанови, є закони, але вони не виконуються і це тільки 

відчувають діти і тренери, що ці рішення не виконуються. Це дуже важливо, 

щоб це дійшло до нашого кінцевого. До дитини і до тренера. 

Дякую за увагу.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Володимир Михайлович. 

Що стосовно лотереї, ця пропозиція вже лунає достатньо довго, ще в 

минулій каденції ми розглядали це питання, хотіли створити відповідний 

законопроект, який буде цільово ці кошти, які від надходження від лотереї 



будуть цільово надходити в бюджет Міністерства молоді і спорту чи будуть 

розподіляться по спортивним федераціям, ФСТ і так далі.  

Але ж ми знаємо, що сьогодні цей Закон про лотерею ще не прийнятий, 

він в розробці і  ближайше питання, що стосовно ігорного бізнесу, що стосовно 

лотереї, це буде питання підійматися. І це дуже буде здорово, що це питання 

буде іти через наш комітет. І я впевнений, що, члени комітету, ми відпрацюємо, 

будемо відпрацьовувати це питання і будемо вносити відповідні зміни для того, 

щоб все ж таки, якщо ми декларуємо, ми, це государство декларує, що ми 

рухаємося в європейському розвитку, тому і повинні переймати цей опит в 

європейських держав, де надходження від ігорного бізнесу, від букмекерських 

ставок, від лотереї сьогодні цільово іспользується бюджет і в бюджеті 

міністерства, профільного міністерства, яке існує сьогодні в європейських 

державах. Дякую.  

І хочу надати слово народному депутату України Романовій Анні 

Анатоліївні. Секретарю комітету, до речі. 

  

РОМАНОВА А.А. Доброго дня, шановні присутні! Доброго дня всім! Що 

я хочу сказати. Те, що пролунало, що зараз в країні війна, і якраз чомусь по цій 

логікі Мінфін, а також інші є люди, які скорочують фінансування спорту.  

А я хочу сказати, що якраз тому що в Україні нашій війна, навпаки ми 

маємо ще більше дбати про здорове покоління. Тому що кого ми виховаємо, 

якщо зараз просто зруйнуємо систему спортивних дитячо-юнацьких шкіл. 

На сьогодні, якщо проаналізувати якраз такі показники Міністерства 

охорони здоров'я, то здоров'я молодого покоління, воно різко погіршується. І 

якщо раніше ми згадаємо ті часи, коли кожного тижня там були уроки 

фізкультури, і таких випадків, щоб там дитина вмирала при кросі там на 2 

кілометри, взагалі не було, то на сьогоднішній момент щороку ми стикаємося з 

ситуаціями, коли наші українські діти настільки вже хворобливі, що вони 



втрачають здоров'я. І яких ми захисників нашої держави, яка знаходиться в 

перманентному конфлікті і цей конфлікт не на один рік, а на роки, про яке 

здорове покоління ми, взагалі, кажемо? 

Що я хочу сказати. Що тут зібралися люди, які доклали зусиль, щоб не 

знищити систему спорту, взагалі в державі. Вони відбили міністерство, 

залишили. Зараз ми відбиваємо систему ось цього дитячого, юнацького 

спортивного виховання, яке у нас вже роками будується на системі дитячих, 

юнацьких спортивних шкіл. 

Але зараз тут присутні, на скільки я розумію і керівники ФСТ, я 

погоджуюсь з тезою про те, що ми маємо визначати на рівні регіонів, перше – 

це пріоритетні види спорту, а по-друге, посилити контроль над тим, щоб 

дійсно, якщо ми відіб'ємо, що для дітей буде ця юнацька спортивна школа 

дитяча безкоштовна, щоб дійсно не збиралася десь в карман там тренерів чи 

когось іще гроші. Тому що кінцевим споживачем послуг має бути дитина. Не 

тренер, не якісь там директор на місці цієї школи, а саме дитина.  

Зараз встановили 5 відсотків від мінімальної заробітної плати. Ми будемо 

подавати зміни у цей законопроект, щоб це прибрати. Тобто, щоб для дітей це 

було безкоштовно. Але треба контролювати на рівні міністерства, на рівні 

вищого законодавчого органу країни, а також на рівні всіх контролюючих 

органів, щоб, дійсно, з дітей, особливо, які не мають такої можливості платити 

кошти за відвідування таких шкіл, щоб не бралися кошти. Тому що люди, дуже 

багато звернень наразі і батьків до народних депутатів, що кошти вимагаються 

на місцях. Тобто ми тут воюємо на верху за те, щоб знову ж ця система була 

безкоштовною, а десь на місцях все одно з дітей, навіть які не мають такої 

можливості, кошти беруть. 

Ще що я хочу сказати. Що зараз, дійсно, зареєстровано законопроект про 

гральний бізнес. І зареєстровано альтернативний законопроект. Окрім лотерей 

ще хочуть ввести казино, а також букмекерську діяльність. Не знаю, там 

гральні автомати хотіли ввести, але ми категорично проти цього. Якщо 



проголосують за той чи інший закон, ми зразу маємо зреагувати, щоб не лише з 

лотерей ішов той додатковий податок на спорт, а з усіх видів діяльності, які 

будуть легалізовуватися. Якщо легалізовується казино і Прем'єр казав, що від 

діяльності казино 2 мільярди додатково надходжень буде у бюджет, то давайте 

порахуємо. Два мільярди додатково надходжень у бюджет, 19 відсотків 

спеціальний податок з грального бізнесу, і на сьогодні встановлена норма 12 

відсотків іде на спорт. Давайте порахуємо скільки додаткових надходжень 

може піти цільових на розвиток спорту. Тому це дуже важливо, щоб це 

проконтролювати.  

Іще, це таке доповнення до Закону 1577. Я думаю, що за результатами 

сьогоднішнього заходу ми його будемо вносити. Хотіли якраз таки ввести 

норму і ввели  про те, що тепер спортивні школи можна закривати за рішенням  

місцевої ради. Ми категорично проти, тому що дійсно можуть скористатися  

цією можливістю, якщо на місцях, на сьогоднішній день   вибори ще не 

відбулися місцеві і залишилися ці керівники, які  були там за часів попередньої 

влади.  І тому, ми не гарантуємо  те, що вони будуть переслідувати інтереси 

дітей, інтереси  батьків,    інтереси розвитку  спорту при голосуванні. Тому ось 

такі пропозиції і я сподіваюсь, що той закон і  ті пропозиції,  які ми сьогодні 

напрацювали, вони дійсно будуть проголосовані у Верховній Раді.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Дякую, Анна Анатоліївна. 

Що стосовно  залишити контроль над вирішенням питання закривати ту 

чи іншу  спортивну школу місцевим бюджетам. Я теж категорично проти. Тому 

що ви вірно сказали, що багато є керівників, які залишились з тих часів, які ще 

знаходять сьогодні не тільки керівників, а і місцевих депутатів, які працювали 

на ту владу і які мали своє бачення вирішення цих питань, були замішані в 

багатьох скандалах, в тому числі і рейдерських. І я бачу в цьому, пробачте мене 

за різкість, рейдерську  составляющую. Тому що, якщо сьогодні банкрутить, я 

так скажу, місцева рада, чи  якась мерія ту, чи іншу спортивну школу  там де є 



стадіон, там де є земля, там де є приміщення, тому послідуючий крок – це 

передача цієї земельної ділянки. А ви знаєте, що є багато земельних ділянок, які 

там по стадіонах,  на яких стоять турніки, на яких стоять такі маленькі 

майданчики баскетбольні, вони можуть зацікавити ту, або іншу комерційну 

структуру і слідуючий  - це буде передача  цього іншого об'єкта  в приватну 

власність.  

Так, сьогодні є за це кримінальна відповідальність начебто. Ну, і ми 

знаємо, що у нас є друга ще – судова гілка влади, яка цю кримінальну 

відповідальність може скасувати в тому чи іншому точечном процесі, тому я з 

вами згоден. Дякую, Анна Анатоліївна. 

Запрошую до виступу Копилова Вадима Анатолійовича президента 

Європейського спортивного комітету, президента Федерації мотоциклетного 

спорту України, будь ласка. 

  

КОПИЛОВ В.А. Спасибо, Артур Леонидович. Сегодняшняя ситуация, 

которую мы обсуждаем, ее можно назвать просто хаос. Вот в этот хаос 

ввергнута одна из основных частей функционирования спорта – это детский 

спорт.  Удар очень серьезный. Почему?  

Первое. Изменена полностью модель функционирования. То есть, 

поменялась система налогообложения, поменялась система финансирования. 

Что нужно сделать быстро и сразу. Определиться, а сколько нужно для того, 

чтобы жить в 2015 году вот по этой модели, потому что она изменилась. Все 

расчет в Мінмолодьспорту были прошлогодние, в тех действующих условиях, 

сегодня условия другие. Раз. 

Второй момент. Определится сколько нужно и за счет каких источников 

все-таки мы будем это наполнять. Местные бюджеты чем они страшны – они 

очень нестабильны. Сегодня находятся подавляющее большинство местных 

бюджетов в системе колоссального дефицита, выплаты заработной платы, в 



очереди стоят перед Министерством финансов получения дополнительных 

кредитов на выплату заработной платы, погашение коммуналки там и так 

далее. И дополнительные средства, при, опять таки, изменениях в системе 

финансирования самих местных бюджетов сегодня изыскивать, ну, 

проблематично и рискованно. Поэтому в ближайшее время мы не, если мы 

будем ждать пока решим все эти проблемы, то мы получим потерю где-то 

порядка 200 школ, ну, во всяком случае, треть школ точно уйдет. 

За первый квартал у нас не определены источники выплаты заработной 

платы. 9 тысяч трудящихся, которые сегодня, ну, ходят туда на работу, держат, 

организовывают работу  в этой сфере, они в январе уже не получат деньги, 

потому что они перешли отсюда туда, и все. Есть часть школ, которые 100-

процентно финансировалось за счет Фонда соцстраха. Их немного, но она есть. 

И там вот эта вот суета, она уже приведет к тому, что заработной платы за 

январь нет, за февраль нет, а мы до 15 февраля собираемся предложения все 

оформить, где-то в марте их примем. Ну, и глядишь в 1 апреля чего-то такое 

получится. А 3 месяца нужно функционировать.  

Поэтому я думаю, что Минмолодьспорте и Министерство финансов  

должны в кратчайший период, вот неделя, да, сесть и определиться, каким 

образом первый квартал  пройти вот этой структуре, для того чтобы не 

разрушиться. А то, что ее нельзя отдавать на разрушение, это аксиома. Тот, кто 

отказывается вкладывать в спорт, вынужден будет платить в здравоохранение и 

правоохранительным органам. Нас тут в этом убеждать не надо.  

Поэтому, еще раз подчеркиваю, первые шаги нужно разбить на две части. 

Первые –  те, которые нужно решить в самый кратчайший период: неделя, 10 

дней максимум. Это каким образом система профункционирует первый 

квартал. И вторые шаги –  конечно, весь этот бред надо отметать, я имею  в 

виду по налогообложению. Этого не должно быть. А по финансированию, ну 

уже чего-то вытягивать. И не нужно давать нам свои поручения Министерству 

финансов и Министерству молодежи и спорта, Кабинету Министров. Минфин 



будет прикрываться идеологией Кабмина и он будет говорить: у нас общая 

установка. Все, поэтому вы там в молодежи и спорта можете прыгать сколько 

хотите, но я не могу от общего порядка отступится. Поэтому здесь Кабмин 

должен пойти на то, чтобы изменить, скорректировать, будем говорить так, не 

изменить, а скорректировать идеологию для того, чтобы не разрушить этот 

сегмент, о котором мы сегодня ведем речь. Спасибо.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибо, Вадим Алексеевич. Действительно, это 

важный факт.  (Оплески)  Вадим Алексеевич, действительно, мы будем 

обращаться к Кабинету Министров, и это будет не, еще раз хочу начать с того, 

что мы не ушли, не разошлись на каникулы. Видите, комитет весь в сборе, мы 

продолжаем работать. И сегодня мы оформим соответствующие документы  и 

соответствующее обращение непосредственно к Премьер-министру Украины. 

Потому что мы понимаем, что любое профильное министерство, от которого 

зависит решение этой проблемы, оно в любом случае есть у него своя 

вертикаль.  

  

КОПИЛОВ В.А. Артур Леонидович, можно еще минуту, раз похлопали? 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да.  

  

КОПИЛОВ В.А. Мы говорим о лотереи. В прошлом году была лотерея? 

Там более 270 миллионов была предусмотрено на детскую онкологию. Чуть 

больше там 250 миллионов потратили, 21 миллион был предусмотрен на 

культуру, потратили 12, 27 миллионов было предусмотрено на спорт, на 

капитальные вложения, то, что всегда с таким трудом достается потратили 800 

тысяч. 



 Здесь, если можно было тратить, а цифры показывают, что можно, 

детская онкология взяла эти деньги. То здесь все вопросы к Минмолодьспорту, 

ребята, деньги вы просите, но внутри себя организуйте четкую систему, 

которая бы  управляла получением и расходованием средств. Потому что мы 

можем решить какие-то источники по финансированию, но, Валерий 

Михайлович, вы хотите сказать, еще раз подчеркиваю, 27 миллионов 800 тысяч 

потратили.  

  

СУШКЕВИЧ В.М. Знаете я, не выдержал, да? Я не могу забыть ту 

реформу, против которой я  говорил, они реформой кричали, а реально заняться 

режимом використання державних коштів, не занимались.  

Так вот я хочу просто к чему реформа? Извините, что я перебил вас, 

знаете, я не хотел бы, чтобы атавизмы прошлой каденции министерства не 

пролезли сюда. Я сказал об этом Игорю Александровичу и хочу здесь 

повторить. Давайте мы про реформы меньше говорить. Понимаете, мы сейчас 

снова, чтобы не перелезла эта реформаторская, знаете, вот этот зуд. Да? Потом 

что вот сейчас, когда мы начнем снова как-то реформировать при дефиците 

бюджетных коштив, мы потеряем еще, еще больше чем можна потерять. 

Потому что во время реформы и когда нету денег аксиома – теряется 

реально все то что касается функциональности администрирования спорта. 

Поэтому я поддерживаю, то что сказал коллега Копылов. Здесь с точки зрения 

есть то что пробили в бюджете, кстати говоря пробили, согласитесь отрасль 

немного потеряла бюджет, ну скажем так приемлемый принят на этот год для 

министерства. Я, например, считаю приемлемый. Вот. Да учитываю ситуацию 

приемлемый бюджет. 

Так вот в этой ситуации и это использовать, кошты по лоторее, 

безусловно, и главное сейчас найти решение, компромиссное решение по 

налогообложению. И второй момент, безусловно, по ДЮСШ здесь найти 



компромисс. Его можно и нужно найти. Вот это и будет вариантом реформы, а 

не то, что сейчас мы можем еще… кто-то там еще знаете мечтает о каких-то 

реформаторских судорогах я б сказал бы, а не движениях. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибо вам, Владимир Михайлович. Спасибо, Валерий 

Михайлович.   

Я хочу до слова, до виступу запросити Коржа Віктора Петровича, голову 

ФСТ "Динамо", будь ласка. 

  

КОРЖ В.П. Я на жаль, почну з кінця. Шановні панове депутати, ми дуже 

вдячні вам за можливість сьогоднішнього спілкування, бо воно, ну вкрай 

актуальне для нас, і ми ще наберемося терпіння кілька хвилин обмінятись 

думками. 

Все-таки знову-таки про лотерею. Ну ви знаєте, що я подавав три 

законопроекти про лотерею. І Павло Іванович це пам'ятає, і весь комітет 

пам'ятає. Всі вони були виключно заради інтересів спорту і здоров'я нації. І в 

кінцевому рахунку ми не отримали нормальної постанови Кабінету Міністрів, 

яка б захистила розподіл цих коштів в пользу фізичної культури і спорту. Ми 

там в 10 відсотках опинилися і ще й не з могли їх використати. Я про це пану 

Булатову говорив, тільки головою об двері йому  не бився, просив, зверни на це 

увагу, поборись за ці гроші. Стільки труда депутатів  до цього прикладено. 

Наступне я хочу сказати, що я переконаний, що і ця Верховна Рада, склад 

Верховної Ради, мають підтримати кращі традиції лобіювання спорту, які ми 

свого часу створили. Було міжфракційне об'єднання… Переконаний, що і 

сьогодні  це саме та тема, яку мають підтримати не тільки всі депутати, а й все 

суспільство.   



І я от аплодую вам, Ганна Анатоліївна, я з вами ще не знайомий, але ви 

абсолютно правильно говорите, сьогодні в  такий час, маючи таку ганебну 

статистику здоров'я молоді, у нас 40 тисяч безпритульних дітей, 80 відсотків 

молодих людей, закінчуючи  школу, мають хронічні хвороби і знаходяться на 

обліку в поліклініках. І  ми сьогодні за що боремося? Суспільство змирилося з 

тим, що у нас 90 відсотків дітей знаходяться на вулиці, ми боремося за ці 10 

відсотків, які залучені в дитячо-юнацькі спортивні школи, за 10 відсотків 

"дутих", я вам по секрету  ще скажу. 

Тому, знаєте, сьогодні цинічним виглядають деякі доручення Мінфіну 

про… Що ж це за пріоритет  державної  гуманітарної політики, який 

задекларований у всіх  базових законах, коли ми говоримо, що ми  дамо 100 

мільйонів, а залучимо у батьків  ще 300. Що ж це за пріоритет державної 

політики? І скажіть, хто вірить:  Світлана Миколаївна, ви, чи Сергій Діденко, 

чи Володимир Макарович, чи от бувший перший заступник міністра фінансів, 

досвідчена людина, Копилов – хто з нас вірить, що ми залучимо з дітей  300 

мільйонів гривень. По факту діти сьогодні батьками додатково харчуються, бо 

ми їх вкрай серйозно навантажуємо, вони повністю купують собі екіпіровку, і 

переважна більшість коштів на відрядження. Що ми ще можемо з них сьогодні, 

про що можна говорити? Це, ну  просто неприпустимо!   

І ще  одне про школи. Скажіть мені,  будь ласка, а якщо дійсно дитина 

талановита, а батьки просто не хочуть за неї платити? В цих  умовах колектив, 

який  вирішить пустити  дитину,  безкоштовно отримає  через тиждень 

працівника ГУБОЗу, чи податкової і буде ще кримінально притягнутий до 

відповідальності.  

І ще одне. Я не розумію, невже це завдання Кабінету Міністрів  

установлювати плату в дитячо-юнацьких спортивних школах? Що нема чим 

займатися Кабінету Міністрів? А може у нас місцева влада свідома, і депутати, і 

адміністрація скажуть, та ми все-таки вишукаємо можливості, хай діти ходять 

безкоштовно, чи за три копійки за якихось. Ну, невже це Кабміну треба 



визначати. Тим більше, я вибачаюсь, оцей проект, ну, туманно формулювання 

це такого напускає ще далі. Я, вибачте, процитую. Ну, просто зрозуміти 

неможливо. Плата за навчання у дитячо-юнацьких спортивних школах 

встановлюється у розмірі, що перевищує 5 відсотків мінімальної заробітної 

плати у порядку встановленими Кабміном. Перевищує, ну так написано. Я 

вибачаюсь, перевищити і у 500 разів можна, і скільки завгодно.  

Останні дві коротенькі тези про школи. Шановні колеги, ми з вами 

розуміємо різницю між СДЮШОР і ДЮСШ. СДЮШОР – це школа 

олімпійського резерву, яка безпосередньо є джерелом постачання нашої 

національної збірної команди. За цих умов, якщо дитина заплатила, то вона уже 

резерв. Якщо вона не заплатила, вона пішла на, значить, гуляти на вулицю. Ми 

отримаємо резерв, ну, абсолютно ж не той, на який хтось розраховує. Я уже не 

кажу про методологію і так далі. Ви пам'ятаєте, коли великий Лобановський 

сказав 40 років тому: "дитина, яка прийшла в школу, розумні тренери та 

організатори уже в цей день мають знати, чим вони цю дитину займуть через 10 

років". Це методологія, це послідовність, це наука. А до чого ми все зводимо? 

До якогось вже, ну, такого, жалкого будемо говорити, відволікання від вулиці в 

кращому випадку. Тому це серйозні речі, це дві складові, які не можуть в 

одному форваторі знаходитися. І правильно тут уже кілька фахівців сказали, 

треба в кінцевому рахунку відділити масову фізкультуру від олімпійського 

спорту. Де ми відволікаємо дітей від вулиці – одна робота і один 

інструментарій, де ми готуємо олімпійців –  це абсолютно інша робота. І ми 

ніяк не можемо рішитися це розірвати  порочне колесо.  

Я хотів би сказати, шановні колеги, закінчуючи про школи, що я і мої 

колеги ми абсолютно прозорі, маємо колективи і системи управління. Ми 

звітуємося перед міністерством. Наша вся фінансово-господарська діяльність 

висвітлюється на сайті. В "Динамо" позабюджетних коштів 100 мільйонів 

гривень було в минулому році. З них 90 відсотків ми витратили на комунальні 

платежі, податки, заробітну плату прибиральницям, сторожам, ви розумієте, 

обслуговуючому персоналу, і поточні ремонти цих старих спортивних споруд.  



З Фонду соціального страхування ми отримали  5 мільйонів 600 тисяч 

Скажіть, будь ласка, як вони впливають, це заробітна плата оцих тренерів, я вам 

кажу, яка питома вага цих коштів, про які сьогодні йде питання перерозподілу, 

на що вони впливають. Дасть  ці 5 мільйонів 600 тисяч  от загал місцевих влад і 

що, процвітати почнуть ці школи? 

Ну, ми маємо розуміти, що переважна  більшість видатків знаходиться в 

іншій площині. А сьогодні, на жаль, вибачте, не всі, я хочу подякувати 

харків'янам, львів’янам, вінничанам і  іншим,  хто в більшому  обсязі це 

розуміє, і уже кроки створили. Заробітну плату не треба платити тренерам, які 

стоять  на вуглу, на вулиці і не мають ні умов, ні можливості для реалізації 

своєї  професії, і так далі, і тому подібне, ну ми ж всі  це розуміємо.  

Тому, колеги, я завершуючи хотів би сказати, що товариство "Динамо" в 

цих непростих умовах,  маючи інститут  тренерів один з кращих  в світі, 

відомих в світі, більше 400  фахівців, ми створили 4 центри спеціальної 

підготовки і вже 11 тисяч наших військових  і правоохоронців пропустили по 

спеціальних програмах заради  підвищення їх бойового  та фізичного  як 

кажуть гарту. І я б дуже не хотів, щоб в цих умовах  які складаються, ми 

припинили цю роботу, ми навпаки хотіли її розвивати і розуміємо, що прийшов 

час  кращим  тренерам допомагати нашим правоохоронцям для того, щоб вони  

були готові боронити нашу державу. Тому  я користуючись нагодою дуже 

прошу депутатів і вдячний вам заздалегідь, щоб ми одним  фронтом відстояли і 

наших дітей, і здоров'я нації, і  обороноздатність нашої держави. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Вікторе Петровичу.  

Ви знаєте, я не хочу повторюватись, але хочу сказати, що ми з вами давно 

вже працюємо, працюємо  не тільки з вами, а зі всіма ФСТ як голова комітету 

минулого скликання. І сьогодні у нас, я з гордістю можу сказати, зібрався  



комітет, якому не байдуже  майбутнє нашої країни,  не байдуже     розвиток 

молодіжного спорту і, безумовно, не байдуже наші олімпійські досягнення.  

Тому я впевнений, що ми прикладемо максимум зусиль для того, щоб 

відпрацювати і ваші пропозиції. Я згоден з вами, що платня в дитячо-юнацьких 

спортивних школах за виховання, це на сьогоднішній день в умовах 

економічної кризи, в умовах війни, в умовах того, що ми бачимо як девальвує 

гривня, це не припустимо. 

Ще є дуже важливий момент такий. Що ставлю на голосування тих 

дитячо-юнацьких спортивних школах на сьогоднішній день є багато дітей, які з 

не благодійних сімей, які з соціально нерозвитих сімей, хочуть займатися 

спортом. Вони сьогодні, завдяки зайняттям спорту і завдяки тому, що вони 

навчаються в таких спортивних, патріотичних колективах, вони не вийдуть на 

вулиці. Не буде сьогодні ні наркоманії, ні алкоголізму розвитку, не, пробачте, 

приступності, яка сьогодні є в нашій державі. Нашу державу сьогодні 

розхитують зі всіх сторін, також і як зовні, так і внутрішнє, вороги. Тому ми 

повинні хоча би в цьому напрямку, в розвитку молоді, надати їм можливість 

сьогодні бути патріотами, займатися спортом і стати здоровими молодіжної 

підтримки і тим фундаментом, який сьогодні дуже потребує наша держава. 

Дякую. 

Запрошую до виступу Поварова Віктора Олексійовича, заступника голови 

Товариства сприяння оборони України. Будь ласка, Віктор Олексійович. 

  

ПОВАРОВ В.О. Спасибо.  

Я подготовил так достаточно емкую справку о нашей организации, но, 

думаю, не буду я вам этого докладывать, потому что профессионалы, которые 

тут присутствую, им понятно что такое ТСО, что такое ДОСААФ и чем он 

занимается. Я сконцентрирую свое выступление на спортивной составляющей 

нашей организации. 



Одним из основных товариств є розвиток спортивно-технічних та 

прикладних видів спорту. Організації ТСОУ України культивують 21 вид 

спорту: автомобільний, мотоциклетний, мотобол, радіоспорт, картинг, 

авіамодельний, автомодельний, судомодельний, ракетно-модельний, водно-

моторний, підводний, морські багатоборства та  веслування на ялах, спорт із 

собаками, вертольотний, літаковий, дельтапланерний, парашутний, планерний, 

парапланерний, спорт надлегких  літальних апаратів, кульова стрільба.   Вот 

охват спортивной работы нашей. 

Наши воспитанники сегодня – ну это просто лучшие на театре военных 

действий. Это лучшие водители БМП, БТРов, таков, это прекрасные стрелки. 

Это люди которые легко приводят в  порядок любую спортивную технику, 

потому что они выросли в наших первичных спортивных организациях. На 

учета в комитетах и организациях товариства знаходяться 418 спортивно-

технических клубов. Представляете, да? 86 центров спортивно-технического 

профиля, 20 авиационных спортивных клубов, 9 детско-юношеских спортивно-

технических школ. Украина имеет 231 автодром, 98 мототрасс, 99 

коллективных радиостанций, 77 смуг перешкод, 12 майданчиків для 

службового собаківництва, 10 полів для мотоболу, 14 картодромів, 5 

картингових трас, 2 из которых имеют международные лицензии, 5 мототреков, 

48 трасс для мотоспорта, 8 водных станций, 12 майданчиків для службового 

собаківництва, спортивный комплекс и шоссейно-кольцевую трассу "Чайка", 

вот, аэродромы спортивные, 127 тиров стрелецких, 282 пневмотира, 368 кімнат 

для зберігання зброї. И все это ожидается тем, что будет облагаться налогами.  

Скажите, мы зарабатываем на спортивную работу деньги сами, мы их 

зарабатываем, не, так сказать в сложных экономических условиях платим 

налоги и уже на чистые деньги финансируем свою спортивную деятельность. 

Где мне, скажите, взять деньги на оплату за аэродромы, за тиры, за наши 

детско-юношеские школы, откуда бы их я их мог взять? Поэтому думаю, что          

не в струю сегодня решение обложить нас таким  тяжелыми, ну, я не знаю, там 

назвать их поборами нельзя, ну, наверное, налогами.  



Остановлюсь на минутку буквально на том, что у нас делается в авиации. 

Авиация – наша гордость. Более 100 літаків та планерів використовується в 

наших авіаційних клубах для навчання, проведення змагань та виконання 

стрибків з парашутом. Тільки за останні 5 років нашими авіаційними 

організаціями був забезпечений наліт 38 тисяч 850 часов на спортивних 

самолетах, планерах і вертолетах. Виконано 118 тисяч 280 прыжков з 

парашутом. За роки незалежності налет составил 253 тысячи часов. Количество 

прыжков з парашютом 672 тысячи. Разом з федераціями з відповідних видних 

видів спорту на наших аеродромах щорічно ми проводимо более 60 

чемпионатов, кубков Украины с международных дисциплин авиационных 

видов спорту, а  также много соревнований областных масштабов. Спортсмены 

наши берут участие в международных соревнованиях. На міжнародних 

змаганнях в 2014 році авіаційні спортсмени вибороли 27 медалі, 11 

парашутистів стали рекордсменами світу.  

Перелистываем. В период с 2003 до 14-х років в нашей авиационной 

организации літаково-вертолітного профілю  виконували державне замовлення 

Міністерства оборони України, давали первинну льотну підготовку курсантам 

Харківського університету повітряних сил Збройних Сил України. За ці роки 

201 курсант Харківського управління повітряних сил засвоїв літаки ЯК-52, 

ХАС-30, 118 курсантів вертоліт МІ-2. Ось наш вклад в обороноздатність нашої 

організації.  

Поэтому хотелось бы обратиться с этого высокого нашего сегодня 

собрания к людям, которые, ну, готовы поучаствовать в этой работе дальше и 

принести пользу. В результате, значит, товариство  сприяння обороні України, 

ми являємося надійним партнером в справі патріотичного, фізичного виховання 

молоді, підготовки кваліфікаційних кадрів з технічних спеціальностей. 

Товариство діє на засадах самоокупності, натомість перераховує чималі кошти 

до державного бюджету у вигляді податків, забезпечує постійною роботою 7,5 

тисяч штатних працівників, здатний зберігати напрацьовану десятиріччями 

структуру, громадські об'єднання. Але рахуємо за доцільне надати нам 



фінансову допомогу у вигляді зворотного безвідсоткового кредиту на освоєння 

та випуск наступного на ці ціни техніки для того, чтобы заниматься этими 

видами спорта, у нас ее катастрофически не хватает. Нам надо реализовывать 

проект создания национальной спортивной техники. Мы должны выпускать 

кард, мы должны выпускать спортивные мотоциклы. Это небольшие деньги, но 

мы обращаемся с просьбой к министерству с просьбой  надати нам такі кошти.  

Значить, пользуясь нагодою, приношу благодарность Палатному Артуру 

Леонидовичу, министру спорта за то, что дали такую возможность – выступить 

на этом совещании. Спасибо.   

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віктор Олексійович.  

Шановні колеги, я розумію, що всі стомилися, тому що ми уже працюємо 

другу годину. Але я прошу, коли виступає хтось із ораторів, я прошу трошки 

тихіше спілкуватись між собою, щоб ми ж з повагою відносились до всіх, хто 

тут присутній. Це по-перше. 

По-друге, я повністю згоден з вами, що цей напрямок, яким ви займаєтесь 

сьогодні, він дуже актуальний, на жаль, актуальний, на сьогоднішній день. І 

тому ми ці всі пропозиції, які сьогодні пролунали від вас, якщо щось ви хотіли 

би добавити, в термін тижневий ви в письмовому виді до нашого комітету, ми 

долучимось до цієї роботи і внесемо, безумовно, в цей законопроект, який ми 

сьогодні проголосуємо. Дякую. 

Шановні колеги, виступ надається Циплу Миколі Івановичу, голові 

Фізкультурно-спортивного товариства України. Будь ласка, Микола Іванович. 

  

ЦИПЛО М.І. Шановний Артуре Леонідовичу, шановні народні депутати, 

колеги! Я хотів би доповнити, дуже мені сподобалася, скажемо, позиція, яку 

озвучив Копилов Вадим Анатолійович та й мій колега Корж Віктор Петрович, 



стосовно ситуації, яку треба зараз вирішити по дитячо-юнацьким спортивним 

школам. Скажемо, що б ми не планували, не планували ви, але ж на сьогодні 

де-факто є такий, що школи залишилися повністю без фінансування. І судячи 

по вчорашній селекторній нараді, більшість в областях не знають, яким чином 

вийти з цього положення. Сьогодні тисячі тренерів залишили… Да, три тисячі 

тренерів залишилися без перспективи, якусь отримувати заробітну плату, щоб 

існувати на цьому сіті, як кажуть.  

Тому я думаю, що в цих умовах треба негайно вирішити питання з 

обласними, скажемо, керівниками областей стосовно хоча б в короткий термін 

знайти можливість підтримати дитячо-юнацькі спортивні школи, а потім вже 

планувати, скажу на перспективу, стосовно прийняття доповнень до законів 

України про бюджет, про Бюджетний кодекс і так далі.  

І я вам скажу, що після вчорашньої селекторної наради у нас появилася 

така надія, що якщо буде постійний моніторинг і, скажемо, піклування нашого 

міністра, міністерства. І тут присутні керівники обласних управлінь з фізичної 

культури, що, скажемо, думаю, що ми вирішимо це питання.  

І хотілося б звернутися до керівників обласних управлінь, щоб, дійсно, 

зібрали людей, якимось чином успокоїли їх, що вони не залишаться сам на сам 

з тими проблемами, в яких ми оказалися з дитячо-юнацькими спортивними 

школами. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Микола Іванович. 

До слова хочу запросити заступника міністра аграрно-промислового 

комплексу Лапу Володимира Івановича. Будь ласка.  

  

ЛАПА В.І. Доброго дня, шановні колеги! Я так планував, що я попрошу 

слова після виступу голови товариства "Колос", але оскільки дали раніше, 



мабуть, за регалії, я хотів би ще послухати своїх підлеглих, тому що ми – нові 

люди в міністерстві.  

Я, буквально, декілька слів, тому що, звичайно, що масштаб нашої 

проблематики він великий в частині розвитку фізкультури і спорту в сільській 

місцевості, але він малий в частині наших бюджетних можливостей.  Тому, 

можливо, з точки зору бюджету і оподаткування ті оподаткування, які 

піднімалися, вони більш глобальні.  

Тим не менше, Микола Володимирович задавав запитання, чи знає 

Міненерго політики, що у нас в підпорядкуванні і в координації знаходиться 

фізкультурне товариство "Колос". Я радий заявити, що ми про це знаємо і 

плануємо в найближчий  час поспілкуватися і, дійсно, намітити шляхи, якщо не 

розвитку, то по крайній мірі підтримки життєдіяльності товариства.  

Погана новина, мабуть, полягає в тому, що дослід функціонування цього 

товариства він якраз вказує на те, як бюджетна децентралізація вона може 

негативно вплинути на розвиток фізкультури і спорту. Тому що фактично 

фінансування цього товариства вистачає на утримання центрального апарату і 

на проведення декількох загальнонаціональних змагань, фінансування 

регіональних осередків, розвиток фізкультури і спорту в сільській місцевості 

отданий на відкуп або місцевим органам влади, або територіальним громадам, 

або за підтримки господарюючих суб'єктів. І, звичайно, що в такому випадку 

розраховувати на системний розвиток фізкультури і спорту в сільській 

місцевості нам не доводиться, на жаль це факт, це так сталося. Тому це якраз 

негативний приклад бюджетної децентралізації, але я хотів сказати про інше. 

Ми зацікавлені і розраховуємо на те, що ми зможемо поспілкуватися на 

цю тему із профільним міністерством і розраховуємо на нормальну 

комунікацію із комітетом Верховної Ради, Артур Леонідович готовий 

спілкуватися. Ми зацікавлені в тому, що в межах того фінансування, яке є, а 

цьому році воно виділено на фізкультурне товариство, зацікавлені в тому, щоб 

передбачити максимально ефективні інструменти з тим, щоб все-таки в межах 



обмеженого фінансування забезпечити розвиток фізкультури і спорту в 

сільській місцевості. Не тільки зацікавлені, а і розраховуємо на таку взаємодію. 

Поки що у мене все. Дякую за увагу. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, Володимире Іванович, дякую за підтримку. 

Безумовно, підтримка такого потужного міністерства сьогодні буде дуже 

вчасною, дуже вчасною для ФСТ і для дитячо-юнацьких спортивних шкіл. 

Дякую. 

Хочу надати слово Уманець Нині Дмитрівні, члену виконкому 

олімпійського комітету і раднику міністра молоді і спорту України на 

громадських засадах. Будь ласка. 

  

УМАНЕЦЬ Н.Д. Дякую, Артур Леонідович, за надану можливість. 

Шановні колеги, я хочу також погодитися із тими словами, які були 

сьогодні сказані, то, що у нас сьогодні  хаос. А я ще хочу добавити декілька 

слів, що в нас сьогодні катастрофа. І хочу звернутися до, в першу чергу, до 

своїх колег, керівників фізкультурно-спортивних товариств. Шановні, 

активізуйте свою роботу з дитячо-юнацькими спортивними школами. Чому? 

Тому що листа, якого ви отримали від мене, ви отримали і розуміли, що така 

ситуація відбудеться, але всі надіялись, а вдруг, авось десь проскоче. 

Коли ми проводили нараду, я говорила про те, що, шановні, йде реформа 

сравни танку. Їде танк, щепки будуть щітати пізніше. Деякі гарячі голови (це 

президенти федерацій), які розказували нам останніх півроку, згодна з Артуром 

Леонідовичем, тому що нараду проводив відчував, що скажем дуже не проста 

ситуація в нашій сфері, з Миколою Володимировичем Томенком, давайте ми 

все запустимо на платну основу, що дуже чітко відслідковує Міністерство 

фінансів. І якщо ми тільки сказали, що да, ми виживемо в цій ситуації, будь 



ласка, платіть. От це й попало в законодавчі акти, які на сьогоднішній день ми 

маємо виконувати. 

Я ж говорю, це, дійсно, катастрофа для нашої сфери. Тому що сказала 

пані Романова про те, що у батьків вимагають гроші. В них не вимагають, їм 

просто кажуть про те, щоб поїхати на змагання, грошей в школі немає. Що 

батьки змушені, якщо вони хотять, щоб їхні діти приймали участь в змаганні? 

Вони змушені купити дитині квиток, вони змушені купити дитині спортивну 

форму, щоб вона поїхала на ті змагання і взяла в них участь. 

Якщо на сьогоднішній день, скажемо, Міністерство фінансів хоче взяти 

на облік ці кошти, які батьки дають, щоб вони проходили через касу, ми 

можемо втратити і це. Чому? Тому що є багато батьків, які говорять, я не хочу 

ні перед ким звітуватися, ви це всі прекрасно знаєте, я купив квиток, дав 

дитині, купив форму і все, залишить мені в спокої. Що ви хочете, щоб я ще десь 

перед чимось звітувався.  

Є юридичний колапс, сьогодні говорив пан Величкович, якому написали 

директори дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Людей не попередили за два 

місяці. Просто не попередили. А в проекті бюджету Фонду тимчасової втрати 

працездатності було передбачено 187 мільйонів на 15-й рік, а виділили лише 

100. Правильно, Світлана Миколаївна, я кажу? Виділили 100. Місто Київ, 40 

мільйонів, мало цих коштів. Зараз йому виділено 10 мільйонів. Скажіть, будь 

ласка, куди вони будуть ходити і де вони ці гроші будуть брати?  

Тому я підтримую Миколу Володимировича… Є прохання. Плату за 

навчання в дитячо-юнацьких спортивних школах, в освітніх школах, яких 

сьогодні десь біля 600, 575 чи 576, зараз статистику збирають, будуть знати. Це 

взагалі може бути як секційне заняття, ми як спеціалісти, ми це знаємо. Чому? 

Тому що у більшості там займаються ігровими видами спорту, окрім 

спеціалізованих шкіл, які є.  



Тому для того, що ми скажемо, зараз витягнули із цієї катастрофи наші 

дитячо-юнацькі спортивні школи, от федерації, скажемо, сказали, що ми… І що 

ми де прийшли? Де зараз федерації? Де зараз ті, які пропонували, що давайте 

ми от зробимо на американський приклад, зробимо в себе в Україні. Да якби у 

нас люди отримували заробітну плату 4-5 тисяч в рійному центрі, де 

надзвичайна кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, вони б, звичайно, 

пішли б і заплатили б 60 гривень, тому що кожен хоче, щоб дитина його була 

здорова.  

Но крім здоров'я, дитини дитячо-юнацька спортивна школа – це наше 

майбутнє спортивне, яке через 5-7-8 років на міжнародній арені забудуть, що 

таке Україна, і будуть знати, що ми між собою "чубимося" і толку ніякого не 

можуть зробити. І позорно будуть запрошувати до нас в Україну спеціалістів з 

інших країн, щоб вони нас навчили, як ми маємо жити в себе в Україні.  

Заспокойте людей, будь ласка, фізкультурні спортивні товариства в 

першу чергу, тому що ці школи ваші. Подзвоніть їм і скажіть, як має бути, тому 

що тренерів і дітей, у першу чергу, залишать. А є ті люди, які на базах 

працюють. Охорона, яка має бути на базі, щоб нічого не розікрали. Вони 

сьогодні не хочуть писати заяви на звільнення за власним бажанням, тому що їх 

ніхто не попередив.  

Я вам дякую за увагу, і бажаємо всім успіху у нашій співпраці подальшій.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Ніна Дмитрівна.  

Безумовно, ми всі сьогодні дуже стурбовані, дуже емоційні. Але ж мова 

йде про наше майбутнє.  

Мендусю Олександру Петровичу я хочу надати слово, це  голова ФСТ 

"Колос" АПК України. Будь ласка.  

  



МЕНДУСЬ О.П. Я дякую, Артуре Леонідовичу, дякую всім колегам, які, 

ну, вже багато правильних речей сказали. Я просто акцентую увагу або 

доповню аргументами те, що вже було сказано.  

Уже багато чого, все правильно сказано, тому хочу просто сказати, що в 

сільській місцевості, дійсно, сільські школи, районні, погоджуюсь з Вадимом 

Анатолійовичем Копиловим, дуже напружені бюджети там і їм зараз зберегти і 

вижити, це потрібно дуже багато зусиль прикласти самим керівникам обласних 

організацій при допомозі начальників управлінь, яких ми просимо це зробити. 

І, безумовно, потрібно зробити так, щоб вони з 1 січня всі отримали заробітну 

плату, якщо навіть бюджети будуть затверджені там в березні чи в лютому 

місяці. Це дуже важлива соціальна проблема, і їм потрібно вже дати 

роз'яснення і впевненість, що саме так має відбутися. 

Що стосується… Може в зв'язку з тим, що такі особливі умови, може 

прийдеться і внести зміни про саме положення про ДЮСШ, це вже наші 

внутрішні. Ми готуємо такі пропозиції до міністерства, і я думаю, що може 

вони будуть слушні і корисні для всіх. Тому що школи, стоїть завдання 

зберегти всі, не скоротити, а щоб вони працювали в правовому полі, деякі зміни 

до положення може буде необхідно внести.  

Наступне питання – про оплату за навчання. Багато сказано, хочу тільки 

ще акцентувати на тому, що багато дітей і з незаможних родин, ну, вони, 

дійсно, здорові діти і вони талановиті діти, і це для них є соціальним ліфтом, 

вони через спорт реалізовують себе. І ми знаємо дуже багато таких прикладів, і 

багато тут сидить в цій залі людей, які саме так і піднялись. Тому плата на 

сьогоднішній день – це не на часі. 

Наступне – захист спортивних споруд земельних ділянок. В мене вже 

десятки прикладів на власному спортивному товаристві. Що все може бути так 

як сказав Денис Силантьєв і Микола Томенко, і багато, хто привів прикладів,  

що вже місцеві органи влади, місцеві бізнесмени викручують схеми, взяти в 

комунальну власність ділянку ту, яку потрібно, скоротити школи, а потім 



прибрати  їх. І це можуть зробити за півроку. Тому ні в якому разі, уже є багато 

прикладів, я готую доповідну і міністру АПК, і готую доповідну міністру 

спорту.  

Тепер дуже важливе питання – оздоровлення. Оздоровлення 

передбачалося коштами Фонду соціального страхування. Для нас оздоровлення 

– це продовження навчально-тренувального процесу. На сьогоднішній день, 

наскільки я розумію, оздоровлення в жодну статтю бюджету не закладено. Я 

прошу звернути на це увагу, тому що для нас, для спортивних шкіл, це як 

частина навчально-тренувального процесу. Якщо це можливо взагалі десь 

передбачити в цьому напруженому бюджеті. 

І виклики. Скажу тільки одну тезу. Саме на мій погляд, важливим 

викликом в цій ситуації є наші кадрові проблеми. Не секрет, що найбільш 

вражені наша сфера діяльності це тими кадрами, які працюють:  організатори, 

спеціалісти і тренери. Такі виклики з такими проблемами вони просто 

зменшують авторитет нашої галузі і зменшують наш кадровий потенціал, і 

зменшують нашу перспективу розвитку. Тому що не кожна розумна людина, 

здорова, хоче прийти на півтори тисячі окладу, потерпати кожних півроку від 

цих змін, від цих реорганізацій міністерств і не знати, за що він має кормити 

сім'ю, при тому, що він має чотири групи своїх вести по 15 чоловік, це він 

відповідає за 60 чужих дітей. Оце такий виклик, один із викликів.  

І закінчу словами Вінстона Черчілля. Коли йому принесли зміни до 

бюджету, сказали, показали, що треба зменшити видатки на культуру для того, 

щоб збільшити видатки на озброєння. Він каже, а для кого ми тоді воюємо. Оце 

приблизно актуальна така теза.  

Я думаю, що ми всі повинні докласти максимум зусиль для того, щоб 

зберегти свою галузь, тому що дуже багато людей за нами стоїть, і вони на нас 

розраховують. Дякую за увагу.  

  



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександре Петровичу.  

Шановні колеги, на жаль, час у нас обмежений. Але ж я дуже вдячний 

усім присутнім, усій спортивній громадськості, спортивним організаціям, які 

сьогодні висловили свою думку.  

Я вдячний представникам міністерств, які сьогодні були присутні і 

підтримують рішення нашого комітету, народним депутатам. Я впевнений, що 

всі ті пропозиції, всі ті вислови, що пролунали тут, ми долучимо до наших 

рекомендацій наших слухань. 

Я пропоную, шановні колеги, всім вам розданий проект рекомендацій 

слухань. Враховуючи, що в засіданні круглого столу бере участь більшість 

членів комітету, пропоную сьогодні рішенням комітету направити проект 

рекомендацій слухань з доповненнями, з пропозиціями, які пролунали тут, до 

Кабінету Міністрів  України.  

Цей проект, який ми сьогодні приймемо нашим комітетом, в тижневий 

строк буде доопрацьований. Тому, якщо хтось сьогодні не встиг виступити, 

прошу до секретаріату комітету в письмовій формі долучити ваші пропозиції, 

вони будуть враховані і направлені до Кабінету Міністрів  України. І я 

впевнений, що, об'єднавши наші зусилля, ми зможемо вирішити це питання в 

найкоротші строки. Я з вами повністю згоден, що ми не можемо сьогодні це 

відкладати в довгий ящик.  

Тому я звертаюся сьогодні до своїх колег, до членів нашого комітету, 

прошу це питання проголосувати. Хто – "за"? Проти? Утримався? 

Одноголосно. Рішення комітету.  

Дякую за увагу.  
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