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Учасники засідання 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, зазначають, що на початку року в Україні 

склалася критична ситуація з фінансуванням значної частини дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, які раніше отримували фінансову підтримку за 

рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності. В 2014 році за рахунок коштів зазначеного Фонду частково 

фінансувалися 534 спортивні школи комунальної та приватної форми 

власності, 250 з яких не мали інших джерел надходжень. 

Органи місцевого самоврядування, які відтепер повинні фінансувати 

зазначені спортивні школи, в яких навчається майже 160 тисяч вихованців і 

працює більше 9 тисяч тренерів-викладачів, не отримали відповідних 

фінансових ресурсів, і у багатьох випадках відмовляються від їх 

фінансування. В результаті значна частина дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл не мають можливості оплачувати комунальні послуги, заробітні плати 

тренерам-викладачам, податки до бюджетів та відрахування до соціальних 

фондів, оренду приміщення та спортивних майданчиків. У такій же складній 

ситуації опинились місцеві осередки фізкультурно-спортивних товариств, які 

забезпечують належне функціонування значної частини спортивних шкіл.  



На думку учасників засідання круглого столу, запровадження плати за 

навчання дітей у дитячо-юнацьких спортивних школах є помилковим кроком 

і неминуче призведе до значного відтоку дітей зі спортивних шкіл. Значна 

частина батьків, які формально не відносяться до пільгових категорій, 

особливо у сільській місцевості, неспроможні сплачувати навіть невелику 

плату –  60 гривень в місяць за навчання, враховуючи, що майже всі учні 

спортивних шкіл вже сьогодні самостійно купують спортивну екіпіровку та 

оплачують виїзди на змагання.  

Водночас, через відсутність механізму плати за навчання та 

оподаткування таких коштів, визначення розміру плати, її залежності від 

виду спорту і регіону та собівартості занять відповідним видом спорту, не 

можна стверджувати, що найближчим часом плата за навчання дітей стане 

суттєвим джерелом фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл.  

Іншою, ще більш серйозною загрозою належному функціонуванню 

сфери фізичної культури і спорту в Україні є скасування норми щодо 

звільнення від плати за землю закладів фізичної культури і спорту, які 

повністю утримуються за рахунок бюджетних коштів, підприємств та 

організацій за земельні ділянки, на яких розташовані спортивні споруди, що 

використовуються для проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та 

тренувань збірних команд України, а також введення податку на нерухомість. 

Фактично, надання пільг з плати за землю та оподаткування нерухомості 

передається на розсуд органам місцевого самоврядування, що може 

призвести до серйозних проблем у здійсненні спортивної діяльності в 

Україні, призупинення функціонування спортивних об’єктів, їх 

перепрофілювання та ліквідації.  

Учасники круглого столу вимушені констатувати, що запроваджені з 1 

січня 2015 року зміни фінансування та оподаткування закладів фізичної 

культури і спорту, зокрема дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також 

підприємств та організацій, які утримують спортивні споруди, є 

непродуманими і непідготовленими, і призводять до руйнування соціальної 

функції дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що в свою чергу неминуче 



призведе до великого відтоку дітей, суттєвого збільшення дитячої та 

підліткової злочинності, значного погіршення здоров’я дітей.  

Учасники засідання круглого столу вважають, що критична ситуація 

щодо загрози належному функціонуванню сфери фізичної культури і спорту 

потребує невідкладних заходів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України, Міністерства молоді і спорту України, Міністерства фінансів 

України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування щодо внесення змін до законодавства та визначення нових 

джерел фінансування дитячо-юнацького спорту в 2015 році.  

  

Враховуючи вищезазначене, учасники засідання круглого столу 

р е к о м е н д у ю т ь: 

  

1. Членам Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної 

політики та  спорту внести на розгляд Верховної Ради України проекти 

Законів України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

підтримки дитячо-юнацького спорту, фізичного виховання дітей  та про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення розвитку 

сфери фізичної культури і спорту;  

  

2. Верховній Раді України:  

  

у лютому 2015 року: 

  

внести зміни до Законів України «Про фізичну культуру і спорт», «Про 

позашкільну освіту» та Податкового кодексу України» для забезпечення 

стабільного розвитку сфери фізичної культури і спорту; 

при внесенні змін до Закону України «Про Державний бюджет України 

на 2015 рік» забезпечити виділення місцевим бюджетам субвенції з 

Державного бюджету України для цільового фінансування дитячо-юнацьких 



спортивних шкіл, які раніше отримували фінансову підтримку за рахунок 

коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, -   

сумою 205 млн. грн.;  

  

у квітні 2015 року провести парламентські слухання на тему: «Шляхи  

розвитку фізичної культури і спорту в Україні в умовах децентралізації 

влади». 

  

3. Кабінету Міністрів України:  

  

1) до 3 лютого 2015 року підготувати та внести на розгляд Верховної 

Ради України пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2015 рік» про забезпечення виділення 

місцевим бюджетам субвенції з Державного бюджету України для цільового 

фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які раніше отримували 

фінансову підтримку за рахунок коштів Фонду соціального страхування з 

тимчасової втрати працездатності, -  сумою 205 млн. грн.;  

  

2) до 1 червня 2015 року затвердити Державну цільову соціальну 

програму розвитку фізичної культури і спорту на 2016-2020 роки; 

  

3) дати доручення керівникам відповідних державних органів та 

соціальних фондів щодо незастосування штрафних санкцій до керівників 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл за несвоєчасну виплату заробітної плати, 

податків до бюджетів та відрахувань до соціальних фондів; 

  

4) доручити Міністерству молоді та спорту України:  

  

відповідно до вимог законодавства забезпечити формування та 

реалізацію державної політики у сфері фізичної культури і спорту;  

  



до 1 квітня 2015 року провести інвентаризацію дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл усіх типів власності та затвердити заходи щодо 

ефективного використання бюджетних коштів; 

  

вдосконалити механізм присвоєння спортивних звань та спортивних  

розрядів з видів спорту, визнаних в Україні.  

  

5) доручити Міністерству внутрішніх справ України проаналізувати та 

надати Комітету інформацію щодо динаміки підліткової злочинності в 

Україні за перше та друге півріччя 2015 року у порівнянні з другим півріччям 

2014 року; 

  

6) доручити Міністерству охорони здоров’я  України проаналізувати та 

надати Комітету інформацію щодо динаміки дитячої захворюваності в 

Україні за перше та друге півріччя 2015 року у порівнянні з другим півріччям 

2014 року.  

  

4. Обласним, Київській міській радам, обласним, Київській міській 

державним адміністраціям, міським, районним радам: 

  

1) при затвердженні місцевих бюджетів забезпечити виділення коштів 

для фінансування всіх дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які знаходяться на 

території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, та місцевих 

осередків громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, 

не менше рівня 2014 року;  

  

2) вирішити питання щодо сплати дитячо-юнацькими спортивними 

школами, іншими закладами фізичної культури і спорту комунальних послуг 

за тарифами для пільгових категорій населення; 

  

3) звільнити від плати за землю та податку на нерухоме майно заклади 

фізичної культури і спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів 



державного або місцевих бюджетів; підприємства, установи, організації, 

громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі 

аероклуби та авіаційно-спортивні клуби Товариства сприяння обороні 

України, - за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що 

використовуються для проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та 

навчально-тренувального процесу збірних команд України з видів спорту та 

підготовки спортивного резерву. 

 


