СТЕНОГРАМА
слухань у Комітеті з питань сім’ї, молодіжної політики,
спорту та туризму на тему: "Функціонування дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, у тому числі підпорядкованих фізкультурно-спортивним
товариствам в умовах децентралізації влади"
22 лютого 2017 року
Веде засідання Голова Комітету ПАЛАТНИЙ А.Л.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня! Шановні колеги, я прошу всіх сідати на
свої місця. Розпочинаємо наше засідання.
Сьогодні ми маємо обговорити стратегічно важливе питання для нашої
країни – функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
У 2015 році припинено фінансування дитячо-юнацьких спортивних
шкіл за рахунок Фонду соціального страхування у зв'язку з проведенням
децентралізації влади в Україні. Що стосується… всі питання, що стосуються
фінансування розвитку спорту та масового спорту серед населення, мають
вирішувати на місцевому рівні.
Шановні колеги, всім учасникам слухань роздані статистичні дані
стосовно кількості показників дитячо-юнацьких спортивних шкіл регіону
України. Як бачите, в одних області проводжується скорочення кількості
вихованців шкіл ДЮСША, а в других ситуація стабілізувалася.
В-третіх, вже маємо деякі позитивні тенденції. Збільшення кількості
вихованців

спостерігається,

зокрема,

у

Харківській,

Житомирській,

Запорізькій областях. Водночас, ситуація в Одеській, Хмельницькій є
незадовільною.
Таким

чином,

підтверджується

парламентських слуханнях: за

висновок,

отриманий

на

відсутністю єдиної державної політики,

затверджених державних соціальних стандартів у сфері фізичної культури і
спорту рекомендації щодо формування на місцях ефективної моделі
здійснення функцій з управління дитячо-юнацькими спортивними школами.

Питання фінансування спортивних закладів залежить від доброї волі
місцевого керівника.
Крім того, у деяких регіонах спостерігається ще одна негативна
тенденція: місцевою владою ставляться умови фінансування спортивних
шкіл, зокрема, підпорядкованих фізкультурно-спортивним товариствам,
передача їх разом з інфраструктурою до комунальної власності.
Більш того, зазначена позиція була виголошена навіть з трибуни
парламентських слухань. Багато з вас на цих парламентських слуханнях були
присутні.
Нам слід пам'ятати, що, по-перше, Конституція України захищає право
приватної власності.
По-друге, діти, які займаються в комунальній школі, так і діти, які
займаються у школі фізкультурно-спортивних товариств, мають рівні права.
Їх батьки сплачують податки до місцевих бюджетів, і тому будь-яка
дискримінація є неприпустимою.
По-третє, слід враховувати, що більшість призерів Олімпійських ігор є
вихованцями саме фізично… фізкультурно-спортивних товариств. У цій
ситуації ми маємо зрозуміти головне, що всі дитячо-юнацькі спортивні
школи незалежно від форми власності працюють на Україну, працюють на
єдину державу, працюють на наших дітей, на формування здорової нації.
В умовах децентралізації влади, держава зобов'язана зробити механізм
підтримки дитячо-юнацького спорту незалежно від фінансових можливостей
тієї чи іншої громади. Всім зрозуміло, що фінансові можливості Києва,
Харкова та Дніпра дуже відрізняються від селищних рад, від районних
центрів і так далі. Тому мають бути затверджені державні соціальні
нормативи, що включають, зокрема нормативи безоплатних та оплатних
послуг, що надаються населенню, насамперед дітям, відсоток учнів ДЮСШ
до загальної кількості дітей в територіальній громаді, районі чи області.
Нормативи витрат на одного вихованця ДЮСШ.
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Виконання цих стандартів має бути обов'язковим на всіх рівнях та
забезпечуватися за рахунок коштів місцевих бюджетів у першочерговому
порядку. Саме тоді у місцевих органів виникнуть зобов'язання щодо
виділення необхідного обсягу коштів для розвитку дитячо-юнацького спорту,
а держава зможе контролювати виконання цього зобов'язання.
При цьому, за умови дотримання місцевими органами зазначених
стандартів та нестачі власних коштів, буде набагато простіше вирішити
питання виділення відповідної субвенції з державного бюджету на підтримку
сфери фізичної культури і спорту.
Виникає питання: чому до цього часу не визначено механізм розвитку
спортивної сфери на місцевому рівні? Відповідь проста, однак потребує
серйозних зусиль від Міністерства молоді і спорту України. Зокрема,
функції… Зокрема, функції може… контролюючі функції може привести не
лише до надання неякісних послуг, але і до зростання травматизму та
нещасних випадків під час тренувань на спортивних змаганнях.
Хочу привернути вашу увагу ще до однієї проблеми. Кожна спроба
міністерства нашого відмовитись від власних повноважень щодо управління
спортивною сферою породжує у владних кабінетах зрозуміле запитання: чи
потрібне державі таке міністерство? І кожен раз надважкими зусиллями
депутатського корпусу, спортивної громадськості із залученням навіть
керівництва МОК нам поки що вдається зберегти наше міністерство.
Це була проблема… А я хочу, до речі, сказати, що це була проблема і в
минулій каденції в 2012 році, коли завдяки нашому міністерству, нашому
комітету тоді, коли я перший раз став головою комітету у 2012 році,
наприкінці 2012 року, не було ще Міністерства молоді і спорту. Була, ви
знаєте, був комітет, спорткомітет. Але ж наш комітет завжди стояв на
охороні цього міністерства по тій причині, що держава, яка може на
сьогоднішній день, незважаючи навіть на останні олімпійські ігри… на
виступи на олімпійських іграх, пишається своїми спортсменами і в нас є
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доволі такі високі результати наших спортсменів, незважаючи на складну
ситуацію в державі, це міністерство повинно бути… зберігатися і повинно
існувати. І ми, і наш комітет завжди буде стояти, і спортивна громадськість,
на захисті нашого міністерства. Але ж ми маємо і будемо критикувати не
тільки критикувати, але і допомагати, і пропонувати вирішення проблем для
того, щоб ця проблема, яка сьогодні існує з дитячо-юнацькими спортивними
школами була вирішена на державному рівні.
Впевнений, що на сьогоднішньому засіданні, колеги, пролунає багато
конструктивних пропозицій, буде багато конструктивних виступів, які не
будуть тільки критикувати, а зможуть пропонувати вихід із цієї ситуації. І ми
з вами разом зі спортивної громадськістю, з представниками ФСТ, які
сьогодні присутні. Я дуже вдячний, що багато людей сьогодні прийшло, ми
не очікувати стільки представників, тому що даже мало місця в залі. Але ж я
дуже вам вдячний за те, що ви не є байдужими до нашого українського
спорту. Наш український спорт – це майбутнє нашої держави нашої здорової
нації.
Колеги, я дуже вам вдячний, і щоб… в нас не так багато часу, тому що
зараз йде пряма трансляція, я хочу до доповіді запросити міністра молоді і
спорту України Жданова Ігоря Олександровича. Будь ласка.
ЖДАНОВ І.О. Шановний Артуре Леонідовичу, шановні присутні,
народні депутати, колеги! Дозвольте, по-перше, подякувати

комітету за

організацію цих слухань, що є дуже важливим для нашої країни.
Станом на 1 січня 2017 року в Україні функціонує 1293 дитячо-юнацькі
спортивні школи різної форми власності та підпорядкування, де навчаються
більш як 493 тисячі вихованців. Тому надзвичайно важливо, що ми з вами
регулярно зустрічаємося, часто достатньо гостро та відверто дискутуємо,
піднімаємо проблемні питання та приділяємо особливу увагу стану
функціонування мережі ДЮСШ в Україні. Переконаний, що найбільший наш
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з вами помічних на цьому шляху – це максимальна деполітизація цієї теми,
об'єктивний підхід до аналізу ситуації та вироблення подальших дій.
Давайте подивимося на ті фактори, які як позитивно, так і негативно
впливають на стан мережі ДЮСШ в країні та формують стратегічно
важливий національний запит на її збереження та подальший розвиток.
Перше, фактори, які впливають, це тривала демографічна криза. За
даними Держкомстату за останні

25 років в Україні більш як у двічі

скоротилася чисельність дітей та молоді віком від 6 до 18 років – з 8,4
мільйонів осіб у 1991 році до 4 мільйонів осіб у 2016 році.
Другий фактор – це вкрай незадовільний стан здоров'я дітей шкільного
віку. За останні 9 років захворюваність серед дітей шкільного віку зросла на
27 відсотків. Кількість дітей, що віднесена за станом здоров'я для спеціальної
медичної групи збільшилася вдвічі.
Третій фактор найбільш складний – це децентралізація державної
влади. Децентралізація – це масштабна і складна реформа, її проведення вже
має свої очевидні плюси, так і проблемні сторони, які впливають на стан
дитячо-юнацького спорту.
З 2015 року Фонд соціального страхування припинив фінансову
підтримку 565 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, переважно це були школи,
засновниками яких були фізкультурно-спортивні товариства.
На перехідному етапі Мінмолодьспорту спільно з профільним
комітетом парламенту, ну, і зрозуміло, Верховна Рада в цілому, була
виділена субвенція для підтримки шкіл у розмірі 100 мільйонів гривень. На
той час це було абсолютно правильно державницьке рішення, яке я особисто
разом з головою комітету, з усіма народними депутатами лобіював,
підтримав і воно дало певний позитивний знак.
Проте, усе були попередження, що відповідно до Бюджетного кодексу,
починаючи з 2016 року, основним джерелом фінансування ДЮСШ будуть
кошти місцевих бюджетів та позабюджетні кошти.
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В принципі, як ви знаєте, гроші на ДЮСШ на місцях є. Протягом 20152016 року доходи місцевих бюджетів зростали до 50 відсотків кожен рік. І ви
знаєте, що в минулому році на депозитах наші органи місцевого
самоврядування тримали близько 50 мільярдів гривень, не віддаючи їх на
розвиток соціальної сфери, в тому числі і спорту, резервного спорту, ДЮСШ
і так далі, і тому подібне. Можу навести конкретний приклад. Ну, наприклад
Дніпро поклав на депозит мільярд гривень, по 300 тисяч Полтава, по 300-600
мільйонів Полтава, Харків, Львів і так далі, і тому подібне.
Четвертий фактор, про який не можна враховувати. Це приписки та
неефективне управління ДЮСШ в низці областей. Я не буду зараз називати
конкретні області, тут присутні практично всі керівники обласних управлінь,
спорту, обласних державних адміністрацій. Гіркою правдою є те, що на
місцях були виявлені непоодинокі випадки приписок та функціонування
окремих ДЮСШ лише на папері. Зокрема, у спортивних школах тренери
працювали на 0,5 ставки і не могли підтверджувати наповнюваність
спортивних груп та наявну кількість вихованців. В деяких регіонах тренерисумісники працювали у декількох спортивних заходах, де-юре складали
списки вихованців, а де-факто у них тренувалися одні і ті ж діти. Маємо
розуміти, що потім це призводить до спотворення статистики, і в нас
починають зникати учні, які насправді двічі чи тричі обліковувалися.
П'ятий фактор, на який треба звернути увагу, це укрупнення
спортивних шкіл в одних областях та безвідповідальність місцевої влади і
відсутність уваги до проблем ДЮСШ в інших.
У зв'язку з реформами децентралізації у низці областей здійснюється
переформатування мережі ДЮСШ. Йде процес укрупнення спортивних шкіл
комунальної форми власності переважно шляхом їх об'єднання. Мета їх
цілком раціональна: зекономити на адміністративному апараті, зменшити
зайві бюрократичні видатки, привести діяльність закладів у відповідність з
реально існуючими потребами.
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Однак не всі області та місцеві керівники відповідально поставилися до
усвідомлення свого прямого обов'язку щодо забезпечення фінансування
ДЮСШ

за

рахунок

коштів

місцевих

бюджетів

та

недопущення

безпідставного скорочення існуючої мережі закладів. Багато хто, на жаль,
просто ігнорував числення звернення міністерства та спортивної спільноти і
це призвело до закриття окремих спортивних шкіл та або до замороження їх
діяльності. Інші пішли найлегшим шляхом так званої "оптимізації", яка
здійснювалася без погодження з профільним міністерством. Так у 2016 році
була оптимізована 41 дитячо-юнацька спортивна школа в 11-и областях.
Проте за відповідним погодженням по десяти школам до міністерства
звернулися тільки структурні підрозділи з питань фізичної культури і спорту
Івано-Франківської,

Львівської,

Сумської,

Харківської

та

Київської

облдержадміністрації.
У зв'язку з цим та іншими факторами, дійсно, відбулося скорочення
кількості шкіл в Україні. У 2016 році, ви пам'ятаєте, їх було 1366, стало
1293. Але я хотів би наголосити, що все таки у нас іде боротьба не за
кількість організаційно-правових форм, тобто кількості ДЮСШ, а за
кількість учнів і тренерів. Відбулося скорочення кількості учнів на 0,5
відсотків за даними, які надало наше профільне управління, або на 2, майже
на 2,5 тисячі особи. Ну це

корелюється, в тому числі з демографічним

зменшенням кількості молоді відповідної категорії.
Відсоток молоді, який навчається в ДЮСШ, залишається в принципі
стабільним, як видно із тих даних, які ми давали, коливається в районі 12-13
відсотки.
Я повністю підтримаю Артура Леонідовича, що зараз існують
абсолютно суперечливі тенденції, щодо розвитку дитячо-юнацького спорту. І
якщо десь закриваються школи, то у дев'яти областях відкрито 13 нових
шкіл. І це не може не радувати. Зростає середня невеличка, але зростає
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середня чисельність вихованців однієї спортивної школи, зараз вона складає
382 особи, у 9-12-му роках – не більше 370 осіб.
Кидає виклики децентралізація. Тому абсолютно вірно ми, от,
працювали з фізкультурно-спортивним товариством "Колос", ми підписали
відповідний меморандум з ними щодо розвитку масової фізкультури і
спорту, в тому числі і дитячого в умовах децентралізації. Активно працюємо
з територіальними громадами для того, щоб забезпечити певні нормативи, в
тому числі для об'єднаних територіальних громад.
Підготовлено було ще за результатами парламентських слухань з
питань розвитку фізкультури і спорту. Там ніяк не можемо затвердити ці
рекомендації, але ми знаємо, що зрозуміло відомий проект, і відповідний
проект постанови Кабінету Міністру щодо затвердження соціальних
стандартів у сфері фізкультури і спорту. Це дуже правильно, і там навіть ми
завищені обов'язки беремо на себе щодо функціонування дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, щодо кількості, по пам'яті вам наведу, що 17 відсотків ми
хочемо щоб займалися у дитячо-юнацьких спортивних школах на відміну 12
відсотків, яка існує цифра сьогодні.
Зрозуміло ви можете мене потім сварити, що прийметься постанова,
там буде записано 17, а існує 12, але це – мета, яку міністерство разом з
структурними

підрозділами

обласних

адміністрацій,

спортивною

громадськістю, фізкультурно-спортивними товариствами повинно ставити
перед собою.
Проблематика, яку вже тут говорив пан Артур Палатний, мене, як і
багатьох присутніх, турбують непоодинокі випадки дискримінації, з якою
стикається школа ФСТ.
Не можу погодитися із діями керівництва окремих областей та міст,
коли школам ФСТ ставиться ультиматум: "Хочете отримувати фінансову
підтримку місцевого бюджету, передавайте нам своє майно". Це абсолютно
хибна логіка, якщо і слідувати, то треба забрати майно у всіх політичних
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партій, ну, не всіх, а тільки парламентських політичних партій, фінансування
яких здійснюється з державного бюджету. Ми ж відповідно до закону, ми ж
фінансуємо політичні партії, давайте заберемо у них бюджет.
Таким же чином фінансуються у нас через конкурс молодіжні
організації і їх проекти. Ну, от за такою логікою тут повинні забрати майно
молодіжних організацій.
У нас всі форми власності рівні, ми також маємо приклади успішної
роботи в спортивних закладах ФСТ на містах. Ну, я особисто був, тому я
поділюся цим прикладом.
Під час відкриття оновленого спортивно-оздоровчого комплексу ФСТ
"Динамо" у Харкові тут було проведено капітальну реконструкцію велотреку,
ремонт роздягалень для занять з гімнастики, оновлено багатофункціональний
легкоатлетичний манеж.
Тому, якщо на місцевому рівні є школи ФСТ, які здатні надати якісні
фізкультурно-спортивні послуги населенню, вони мають певне право
отримувати фінансову підтримку на рівні із комунальними закладами. Це
нормальна європейська норма. Я вам скажу навіть більше. Я абсолютно
переконаний, якщо заснована приватна ДЮСШ і, ну, вони приватні, то всі,
ну, скажемо, на основі персональної власності і там тренуються наші діти,
вона теж абсолютно має право на підтримку з місцевого бюджету, тому що
нам дуже важливо… Але вона тоді повинна виконувати всі нормативи і
приписи, які визначені державою. Да. Державного регулювання. Тому що
нам потрібно з вами, щоб діти займалися і були безпечні там, і вони
займалися відповідно до тих норм і готувалися до великого спортивного
життя.
Друга річ, я переконаний, нам потрібно разом з вами робити – від
стабілізації мережі ДЮСШ ми маємо переходити до розвитку та посилення
навчально-спортивної роботи, тобто від виживання переходити до стратегії
розвитку. Протягом останніх років в середньому по країні на заробітну плату
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у спортивних школах витрачалось приблизно 76-80 відсотків, на навчальноспортивну роботу, тобто забезпечення виконання головної функції ДЮСШ
виділялося лише 7,5 відсотків у середньому.
У 2016 році ситуація трохи покращилася, так, на заробітну плату стали
виділяти менше, але вона не знизилася, це 67 відсотків; 5,4 відсотків видатків
витрачено на навчально-спортивну роботу – це вкрай мало – або 204,5 гривні
на рік всього лише на одного вихованця; і 4,8 відсотків – на придбання
спортивного обладнання і спортивного інвентарю.
Я не звертаюсь тут до присутніх тут моїх колег, які очолюють
відповідне

управління

обласних

державних

адміністрацій,

гроші

є,

закладайте не лише на житлово-комунальні послуги і на заробітну плату,
закладайте на ремонти ДЮСШ, закладайте не покупку нового інвентарю,
закладайте на поїздки дітей на змагання. Можливо ви не все зробите зразу,
але працюйте разом із спонсором, а не лише за рахунок батьків і тих же
спонсорів, щоби у нас розвивалася ця мережа. Я вам хочу навести
позитивний приклад. Нещодавно я був у Кіровоградській області і там разом
з

народним

депутатом

Олексієм

Горбуновим

ми

домовилися

про

реконструкцію ДЮСШ №2, і я вже знаю, що там виділили 40 мільйонів
гривень на реконструкцію цієї школи.
З цим постає питання, про яке я вже говорив, про оновлення державних
стандартів соціальних. Ще раз кажу, що ми повинні лобіювати збільшення
коштів на дитячий спорт разом. Окрім того необхідно створити єдиний
інформаційний простір функціонування дитячих юнацьких спортивних шкіл,
зокрема шляхом запровадження єдиного електронного паспорту спортивної
школи. Він повинен включати загальні відомості про заклад, інформацію про
керівництво, навчально-тренувальну діяльність. Це дозволить в режимі
реального часу побачити реальну картину ДЮСШ в масштабах всієї країни.
Третє, що турбує, це низькі спортивні розряди тренерів-викладачів, які
не сприяють залученню молодих фахівців до роботи у спортивних школах.
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Ми там порахували і передали вам аналітичні матеріали, що зараз наскільки
менше виклад отримує в дитячо-юнацькій школі чим людина, яка прийшла
на благородну роботу у просту школу вчителем фізкультури. Але, напевне,
функції їх співставні, а от заробітна плата, яку вони отримують відрізняється.
Ми вже розпочали цю роботу і готуємо перегляд Постанови Кабінету
Міністрів номер 1098 про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної
сітки в частині підвищення посадових окладів тренерів викладачів. Я скажу,
що чесно, що ми зробили перший крок в частині тренерів, які займаються
олімпійською збірною, еліти нашої. Тобто

завдяки, там, зусиллям

Національного олімпійського комітету, спільними зусиллями міністерства,
Сергія Назаровича Бубки, Нестора Івановича Шуфрича довелося додатково
вибити 63,5 мільйони гривень саме на елітну групу тренерів. Треба думати
зараз як підвищити спроможність фінансову наших тренерів, які працюють
безпосередньо з дітьми.
Шановні колеги, я неодноразово говорив і наголошував, що для мене
як міністра збереження і розвиток системи масового дитячого та резервного
спорту було і є одним, і буде одним із пріоритетних завдань. Проте, треба
бути реалістами, без вашої допомоги, без об'єднаних зусиль досягти цієї мети
практично неможливо, адже це наша з вами спільна ділянка роботи та
відповідальність. Дякую вам за увагу.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ігорю Олександровичу.
Ми дійсно розуміємо, що без масового спорту ми не зможемо отримати
результати в спорті, вищих спортивних досягнень. Це є фундамент. І
підготовка до олімпійських ігор, ви знаєте, багато людей критикувало виступ
нашої олімпійської збірної, але ж ми розуміємо, що початок підготовки до
Олімпійських ігор – це чотирьохлітній цикл, і він вже почався до слідуючих
Олімпійських ігор.
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А якщо в нас не буде фундаменту і ми не будемо… нам… звідки ми
візьмемо ті кадри, тих спортсменів, з яких ми будемо готувати майбутніх
олімпійських призерів і чемпіонів?
Колеги! Дякую вам, Ігорю Олександровичу. І я хочу нагадати, що
регламент… Ми зараз почнемо з вами обговорення, в нас іде пряма
трансляція, ще раз нагадую, і хочу, щоб ми всі притримувалися регламенту.
Регламент у нас – на виступи 5 хвилин. Я прошу вас, щоб ми дуже стисло,
але дуже конкретно вносили свої пропозиції.
Запрошую

до

виступу

народного

депутата

України,

першого

заступника голови Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та
туризму Величковича Миколу Романовича. Будь ласка.
ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р. Дякую, Артуре Леонідовичу!
Шановні

колеги,

шановний

пане

міністре,

шановні

учасники

сьогоднішнього круглого столу, комітетських слухань! Ці слухання є дуже
важливими, і зараз дуже багато дивляться наші слухання по Україні, тому що
дзвонять і про це говорять.
І я хотів би зачепити буквально декілька питань, які ще не прозвучали,
але, можливо, в обговоренні я хотів, щоби більш детально сказали
представники з місць. А саме кілька питань.
Перше, на жаль, сьогодні не прозвучало питання фінансування
функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл в гірських районах. В нас
є чотири області, в яких від одного там до двох районів мають статус
гірських і питання функціонування цих дитячо-юнацьких спортивних шкіл є
надзвичайно

критичне.

Критичне, тому що

це

є…

Перше,

це

є

наповнюваність груп, це є можливість фінансування тих чи інших не лише
спортивних заходів але і обладнання, інфраструктури. І це є питання, яке
навіть стоїть на контролі не лише у голів районних адміністрацій, і обласних
адміністрацій також.
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Тому, думаю, це питання, хотів би, щоби представники клубів
виступали і зачепили, сказали, можливо, своє бачення, свої шляхи з цього
приводу. І думаю, що ми тоді з міністерством будемо разом звертатися від
комітету, можливо, до Кабінету Міністрів, щоб це питання також було якось
враховано при фінансуванні бюджету, можливо, якісь додаткові субвенції.
Друге питання, яке я хотів би підняти, це, користуючись, що тут є
представники обласних адміністрацій, районних адміністрацій, депутати
місцевих рад, з тим щоб ви звернули увагу на фінансування. Попри ті
позитивні моменти, які є в багатьох областях, є, на жаль, і інші випадки, коли
нерозуміння місцевими керівниками системи фізичного виховання, що надає
на перспективу, призводить до не лише скорочення, деколи і до закриття тих
чи інших спортивних шкіл і спортивних закладів.
Я думаю, що не треба зайве нагадувати представникам місцевого
самоврядування про те, що це ваші мешканці ваших територій, це ті діти,
зокрема, чиї батьки становлять своїми податками, роблять той самий фонд,
який дозволяє оплачувати ті чи інші послуги. І напевно треба пам'ятати, що
діти, які кинуті напризволяще, потім ми маємо набагато серйозніші соціальні
проблеми, ніж те що зараз… ніж ті приводи, під яким приводом не
фінансують спорт і фізичну культуру.
І звичайно, щоб у вас не було такого враження, що комітет, депутати,
Верховна Рада тільки робить закиди, тільки робить такі якісь вам
рекомендації. Зі своєї сторони ми також робимо кроки, які дозволять
вирішувати ті ваші проблеми. Зокрема, нещодавно був зареєстрований
законопроект 5680, який дозволить, якщо він буде реалізований, думаю,
будемо звертатися до всіх наших колег, завести додаткові кошти в саме
регіони для спорту, особливо в сільський спорт, в ті проблемні регіоні. І в
тому питанні комітет є тим, який підставив плече і простягнув руку всім
місцевим громадам, і будемо звертатися до наших колег, щоб це здійснилося.
Дякую і не буду… Дякую за увагу.
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Микола Романович.
Я хотів би надати коротко слово своєму колезі, голові підкомітету
нашого комітету Споришу Івану Дмитровичу. Будь ласка.
СПОРИШУ І.Д. Шановні друзі, я думаю, мені як народному депутату,
як голові підкомітету, як вже тут сказав Артур Леонідович, сім'ї, молоді і
дитини саме важливість сьогоднішнього питання, тому що як ми будемо
дбати про нашу молодь, так і будемо мати, як сказав Артур Леонідович, і
олімпійських чемпіонів, і дійсно світових чемпіонів. Тому, я думаю, що ми
повинні, в першу чергу, в умовах децентралізації саме звернути увагу на
розвиток наших ДЮСШ і інших фізкультурно-спортивних товариств.
Я думаю, головне питання, яке сьогодні стоїть – це фінансування. Але
ж, крім фінансування, це є ще бажання. Ви знаєте, я живу в селі на
Вінниччині в Томарському районі, село Високе і ми з сільським головою,
якщо маємо бажання, ми зробили все, щоб діти круглий рік займалися
спортом, щоб діти круглий рік могли їздити на змагання безкоштовно і щоб
діти круглий рік займалися і займали відповідні місця спортивні і таке інші, і
в області, і на Україну, і таке інше їздили. І це дуже є позитив в тому, що від
голів сьогодні в умовах децентралізації, від голів об'єднаних територіальних
громад залежить досить це багато.
От вони… ми, коли вибираємо голову об'єднаних громад, ми, коли
обираємо голову міських рад і інше, ми повинні в їхній програмі чути, що ми
будемо досить великий вклад вносити у розвиток ДЮСШ, у розвиток спорту.
Це, насамперед, ми хочемо почути від голів об'єднаних громад. От тоді буде
великий толк. А ми знаємо прекрасно, коли вже обираємо голову, об'єднані
громади, а він на спорту не виділяє нічого, добре, що мене обрали і думає про
інші речі і таке інше. Я думаю, що тут ми повинні питання номер 1 зробити
те, прийняти і законопроекти ми як народні депутати, і, я думаю, що не
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тільки законопроекти, ми повинні вимагати, рекомендувати і виносити
законопроекти, щоб все-таки голови об'єднаних громад, сільські голови,
голови рад все робили для того, щоб більше фінансування виділялось на
спорт. Тому, я думаю, ми сьогодні як комітет наш хочуть почути від вас, від
регіонів, від всіх виступаючих, і критичні, і зауваження в тому, щоб після
наших комітетських слухань ми зробили дійсно великий крок вперед у
розвитку ДЮСШ.
Я дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ.

Дякую,

Іван

Дмитрович.

Слово

надається

виконуючому обов'язків директору дитячо-юнацької спортивної школи
департаменту освіти і науки та молодіжної політики Івано-Франківської
обласної державної адміністрації Карабіну Мирославу Євгеновичу. Будь
ласка, Мирослав Євгенович.
КАРАБІН М.Є. Доброго дня шановний Артур Леонідович, шановні
депутати Верховної Ради, шановний пане міністр, шановні запрошені
працівники галузі фізичної культури і спорту!
Насамперед треба подякувати, що сьогодні підвищилась заробітна
плата педагогічним представникам. Звичайно, тренери-викладачі дитячоюнацьких спортивних шкіл роблять неменшу роботу як наші вчителі
фізичної культури, різних галузей. Тому я хотів би звернутися до вас, до
пана міністра і все-таки до Кабінету Міністрів, розробити напевно
концепцію, як ми маємо платити заробітну плату. Тому що сьогодні студентвипускник, який закінчив вищий навчальний заклад і починає працювати
тренером, заробітна плата 3200. Практично ми втрачаємо тих спеціалістів,
які би мали наших дітей готовити до резерву збірних команд України і в
подальшому до спортсменів вищих розрядів.
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Тому пропозиція така, можливо прирівняти тренерів-викладачів до
згідно тарифної сітки як педагогічних працівників. Це б дало можливість нам
підвищити їхню заробітну плату, ну і в подальшому працювати тренеромвикладачем дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
От така пропозиція, це і від громади іванофранківських спільно, але я
думаю, що це тренери викладачі цілої України будуть дуже вдячні, коли ми
це питання вирішимо.
Дякую за увагу.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Мирослав Євгенович, за конструктивну
пропозицію. Я хотів би сказати, що хотів би від вас саме от такі виступи де є
конкретні пропозиції, які б ми могли би опрацювати і зробити такий
документ, який буде працювати. Тому що хочу сказати, що наш комітет, не
буду хвалитися, але ж наш комітет є сьогодні одним із комітетів Верховної
Ради, який працює, який не зірвав ні одного засідання, всі засідання були
робочі, на всіх засіданнях були прийняті закони. І ми працюємо, наші
депутати, хоча в нас комітет невеликий, всього 7 народних депутатів, але ми
працюємо над кожним законом, щоб в зал Верховної Ради вносився той
документ, який… чи та постанова, чи законопроект, який буде прийнятий
залом Верховної Ради, який не буде мати ніяких суперечень.
На жаль, деякі законопроекти не проходять з причини не, скажемо,
недостатньої такої роботи Верховної Ради, яка може сьогодні уже о 12-й
годині чи, там, о 13-й годині припинити свою роботу, тому що немає
достатньої кількості депутатів. Але ж ми працюємо і я впевнений, що наш
комітет зробить все можливе для того, щоб ці закони були прийняті, ті
постанови, які проходять через наш комітет і ваші пропозиції, які є в цих
постановах і законопроектах. Ваші пропозиції, я маю на увазі ту спортивну
громадськість, яка завжди присутня на засіданнях нашого комітету.
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Колеги, я хотів би надати слово першому заступнику голові
Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" Коржу Віктору Петровичу.
КОРЖ В.П. Шановний Артуре Леонідовичу! Шановний пане міністр!
Шановні народні депутати і присутні! Я дуже вдячний вам за те, що сьогодні
відбувається ця розмова, вона вкрай важлива і вкрай необхідна. І
враховуючи, те, що ми знаходимось у стінах Верховної Ради, дозвольте мені
сконцентруватись на законодавчих питаннях і на інших нормативноправових актах.
Шановні колеги, насамперед, я хотів би сказати, від імені спортивної
громадськості, що дискусія, яка точиться кілька місяців останніх стосовно
прийняття нового Закону про фізичну культуру і спорт не має під собою
ґрунту і не має соціального запиту на новий закон. Я просив би всіх, хто знає,
про що ми говоримо, ну, не заважати працювати, а ні міністерству, а ні
профільному комітету, які дуже завантажені серйозною поточною роботою.
Я хотів би сказати, що, безумовно, чинний закон потребує
удосконалення. І на вчорашньому засіданні профільного комітету були
внесені дуже важливі зміни до цього закону стосовно службово-прикладних і
військово-прикладних видів спорту, які сформувались за цей час остаточно і
мають свою велику специфіку. Тому я дякую за цю підтримку.
Але я думаю, що сьогодні нам треба сконцентруватися на виконанні
існуючого законодавства. Всі прекрасно знають, що специфіка в нашій країні
така, що досконалість законів компенсується з лихвою можливістю їх
невиконання. І сьогодні, коли

Президент у своєму виступі

після

Олімпійських ігор, Прем'єр-міністр на оргкомітеті по підготовці до
наступних Олімпійських ігор чітко і однозначно висловилися про велику
роль фізкультурно-спортивних товариств у підготовці олімпійського резерву.
Взагалі, як кажуть, підтримці резервного спорту у всіх регіонах нашої
держави, то ми, на жаль, сьогодні маємо те, що Бюджетний кодекс, який
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народився в рамках децентралізації, просто виконується, як який-то
факультативний документ, як документ, який на свій розсуд в кожній області
депутати інтерпретують, як їм забажається.
Я з таким на зіштовхувався ніколи і мої колеги також. Ви знаєте,
дійшло до того, що в одній з областей сказали, ну, ми ж не маємо вас просто
фінансувати, ми маємо надавати підтримку. Ну, ми дамо товариству
"Динамо" одну гривню, і ми будемо чисті перед законом.
Кого ми дуримо і кого ми обманюємо? Ну, ви всі мали можливість
подивитись на цю ганебну, просто… ну, я не знаю, як її характеризувати,
статистику: більше 70 відсотків випускників шкіл хронічно хворі, більше ніж
вполовину

ми

втратили

молоде

покоління,

тому

що

зменшується

народжуваність і погіршується демографічна ситуація.
Я, шановні колеги, хотів би сказати, що не можна не сказати велику
вдячність керівникам областей, де є державницький підхід і є розуміння, що
таке молодь і що таке майбутнє України: це Харківська, Вінницька,
Львівська, Дніпропетровська і інші деякі області. Але ми маємо абсолютно
інші приклади, де ми ведемо "окопну війну" і доказуємо своє право на
існування.
Шановні колеги, товариство "Динамо" дало 102 олімпійці, половина
рівно з олімпійської команди в минулому році, 7 з 11 олімпійських нагород і
все це при тому, що з державного бюджету ми отримали 17 мільйонів
гривень підтримки, це навіть не один відсоток від загального фінансування
галузі. Скажіть, будь ласка, ми маємо право на життя і співпрацю з вами в
областях і в регіонах?
Я хочу сказати, що загальний бюджет товариства більше 100 мільйонів,
тобто 80 відсотків ми збираємо за рахунок внесків, спонсорів, власної
господарської діяльності і все це до копійки реалізовується в регіонах там, де
ми з вами працюємо. Я не рахую підтримки силових відомств, які більше 250
спортсменів створили їм умови військовослужбовцям, спортсменам із
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спеціальними званнями і стосовно заробітної плати, можливості відрядження
в закордонні змагання і навіть вирішення їх побутових соціальних серйозних
питань. Тому я не розумію про що ми з вами сперечаємось і чому не
виконуються закони України.
Я, шановні колеги, не можу не сказати, що після кількох раундів
переговорів в Чернігівській області ми отримали останній лист, я в якому нам
оптимістично заявлено, що на всі програми спортивних товариств буде
виділено 200 тисяч гривень. Скажіть мені, будь ласка, яку масову фізичну
культуру можна в регіоні в такому великому і не самому багатому в Україні
реалізувати за 200 тисяч гривень. Я не знаю, цей лист у мене є, якщо є
потреба, я його покажу.
Шановні колеги, я рахую, що в цих умовах нагальним і вкрай
важливим питанням є створення
фізичної культури і

нової державної програми розвитку

спорту. Нагадую, що остання чинна програма

закінчилася в 11-му році. Безумовно сьогодні майже у всіх регіонах є свої
регіональні програми розвитку фізкультури і спорту, але вони мають різні
назви, вони мають різну методологію своєї побудови, різні індикатори їх
виконання, різні терміни їх реалізації і в цілому призводить до того, що в
одних регіонах у нас діти мають можливості для занять фізичною культурою
і спортом, хоча б частково, а в деяких регіонах у нас взагалі жахлива
ситуація. Я не хочу перевантажувати вас, але я не можу не назвати цифри
втрат фізкультурно-спортивних товариств за ці два роки. У нас скоротилося
185 шкіл, 47 тисяч дітей, 1 тисячу 793 тренера, 607 відділень, 22 види спорту
ми закрили, не оздоровили 10 тисяч учнів і так далі. Безумовно, частина цих
дітей у рамках оптимізації так званої – це слово ми просто ненавидимо у
спортивних товариствах – перейшли до комунальних закладів. Але в чому
протиріччя? І сумарний вектор нашої взаємодії є з мінусом.
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І, користуючись нагодою, шановним керівникам регіонів я хотів би
сказати: вивчайте матеріальну частину. Абсолютно правильно сказав міністр:
не може бути дискримінації.
І, по-друге, повертаючись до українського законодавства, я вам хочу
сказати, що якщо навіть безкоштовно реалізовувати питання передачі майна
товариства будь-якого спортивного у комунальну власність, треба зробити
оцінку експертну передати безкоштовно, а потім заплатити ПДВ та податок з
прибутку, який буде мільйонами рахуватися. Скажіть, будь ласка, кому це
потрібно? Ми не займаємося справами поза нашими статутами, а статути
наші присвячені повністю здоров'ю нашої нації – більше нічому. Тому,
шановні колеги, я думаю, що нам треба було б… дійсно, є вже ініціатива від
комітету по опрацюванню пропозицій до нової програми, є пропозиція
робочої групи по удосконаленню закону стосовно децентралізації, і я думаю,
що це дуже важливо.
А закінчуючи, я хочу сказати, шановні колеги, про дуже стару і добре
відому річ, що кожна копійка, яку ми з вами заощадимо на залучення наших
дітей до фізичної культури і спорту, закінчиться тим, що вони не тільки
будуть хворими, не тільки наркоманами, алкоголіками, вони ще стали
заручниками цієї всесвітньої павутини і соціальних цих мереж і сьогодні,
мабуть, ви чули уже про квести, про суїциди, про "Голубого кита", "Свого
дому" і так далі, які закликають наших дітей до асоціальної поведінки, до
беспредела різноманітного і навіть до суїциду, дійсно до кидань під потяги,
автомобілі чи вагони метро. Ну, кіберполіція вам розкаже про це більш
детально, хто ще не зрозумів чим закінчиться наша оця… перетягування
канату і з'ясування, хто, в якій формі власності і, яку оптимізацію ми робимо.
І саме останнє. Я ще раз вношу пропозицію, шановний Артур
Леонідович, шановний пане міністре. От в парі областей, про які ми добре
знаємо з вами зробити спільне виїзне засідання профільного комітету,
міністерства, пройтись по цим оптимізованим школам, по цих, значить,
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проаналізувати те, що ми з вами набули за цей час. І ми побачимо дуже
багато цікавого як і тих тренерів, які злочинці поневолять, тому що у нас 93
відсотки по кругу фінансування дитячих шкіл попадає тільки, і забезпечує
тільки заробітну плату. Тому той тренер по велоспорту, щоб, як кажуть,
відпрацювати свій кусок хліба, він має мати 60 мінімум велосипедів, а той
тренер по лижам більше 100 пар лиж і автомобіль Москвич ІЖ-2715 з
пробігом 2 мільйона кілометрів. Тому в нього немає не першого, не другого,
не третього і вони отаке от існування волочать, на превеликий жаль. Дякую
вам за увагу і, сподіваюсь, що ми сьогодні приймемо рішення. (Оплески)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Вікторе Петровичу.
Для виступу слово надається директору Львівського училища фізичної
культури Родаку Степану Михайловичу. Будь ласка, Степан Михайлович.
РОДАК С.М. Шановний пане голово! Шановний пане міністр! Шановні
колеги! Я хотів би дещо розширити рамки нашої сьогоднішньої дискусії і
загострити ще одну проблему дотичну до нашої сьогоднішньої розмови.
В Україні історично і законодавчо склалася досить струнка і завершена
система результативного спорту - це дитячо-юнацький спорт, резервний
спорт, спорт вищих досягнень.
На кожному рівні є основні суб'єкти фізичної культури і спорту, які
забезпечують функціонування цієї системи. Це дитячо-юнацькі спортивні
школи, це спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю, зокрема,
училища фізичної культури і ліцеї, школи-інтернати спортивного профілю.
Ну, і третій рівень. Це школи вищої спортивної майстерності, збірні
команди України.
Це сьогодні так звана державна складова українського спорту, яка
відносно стабільна і, яка несе нам "золоті яйця". Я хотів би зосередити свою
увагу на проблемах резервного спорту і роботі спеціалізованих навчальних
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закладів спортивного

профілю, які, власне, покликанні відбирати все те

краще, що має дитячо-юнацький спорт і готувати безпосередньо резерв до
збірних команд в Україні.
Сьогодні в Україні функціонують 15 таких навчальних закладів. Це 9
училищ фізичної культури як вищі навчальні заклади І рівня акредитації із
загальноосвітньою школою спортивного профілю у структурі, і 6 шкілінтернатів, ліцеїв-інтернатів спортивного профілю. Безпосередньо, що в ці
ланці провідними є училища фізичної культури де створена така завершена
система і підготовки спортсменів і надання освіти. Ми набираємо
перспективних дітей починаючи з 12-13 річного віку і ведемо їх до 20 років.
Це той вік, де власне, вже видно, що спортсмен, що людина відбулася як
спортсмен.
Далі, зокрема, у нас у Львівській області ті перспективні спортсмени за
скороченими термінами навчання, вони вступають у профільні вищі
навчальні заклади, зокрема в університет фізичної культури, і таким чином,
ми замикаємо систему надання освіти перспективним спортсменам.
В чому проблема? Училище фізичної культури працювало на освітньокваліфікаційному рівні молодшого спеціаліста. З 2017 року рівень молодших
спеціалістів системи вищої освіти виведений, а початковий рівень початкової
освіти кваліфікація молодшого бакалавра Міністерством освіти не введена і
набір і набір студентів не оголошений. Отже, рушиться багаторічна система
підготовки спортсменів в умовах училищ. У нас цьогоріч зависло біля 40
спортсменів випускників загальноосвітньої школи. А це фактично весь
резерв по Львову, збірних велоспорту (трек), санного спорту, фехтування на
рапірах, водного пола, ручного м'яча, стрільби, стрільби з луку.
У Верховній Раді на розгляді знаходиться два законопроекти про
внесення змін до Закону "Про

вищу освіту", про продовження набору

студентів на освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. 19
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січня Верховна Рада слухала один з тих законопроектів, але відправила його
на доопрацювання.
Я би дуже хотів, шановний Артуре Леонідовичу і Микола Романовичу,
щоб ми це питання взяли на контроль, і власне, оголосили

будемо так

говорити, набір студентів на рівень молодшого спеціаліста в цьому році, щоб
ми його продовжили принаймні на два роки. Після того як буде прийнятий
Закон "Про освіту", буде прийнятий Закону про професійну освіту. Я думаю,
що ми побачимо своє місце і ми збережемо власне, цю систему.
І друге. Я би хотів, власне, підтримати пана Віктора Коржа про те, що в
проекті Закону про фізичне виховання і спорт, який знаходиться на розгляді
Верховної Ради, взагалі ці форми розвитку фізичної культури і спорту:
дитячо-юнацький спорт, резервний спорт, спорт вищих досягнень – вони
виводяться з законодавчого поля.
Я би вважав, що це закон, якщо розібратися по суті, – закон про
самодіяльність спортивний рух. Він би міг увійти складовою частиною у
чинний закон окремим розділом. Розділ "Самодіяльний спортивний рух",
який повинен мати звичайну певну державну підтримку. Але не міняти
чинний закон, який достатньо детально виписаний, який дозволяє нам
працювати в законодавчому полі і міняти його на невідомо що.
Дякую. (Оплески)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, дякую.
Хтів би для виступу слово надати народному депутату України
Івченку Вадиму Євгеновичу, будь ласка.
ІВЧЕНКО В.Є. Дякую, шановний голово, шановний пане міністре.
Сьогодні в Україні повним ходом проходить реформа децентралізації. В
розрізі нашої з вами зустрічі хочу запитати: а що саме децентралізація дала
сьогодні для розвитку спорту в регіонах? У великих громадах, я маю на увазі
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містах, містах обласного значення є управління відділу, яке займається
спортом. Що відбувається в об'єднаних громадах? Я вже мовчу про сільські
селищні ради, які

сьогодні навіть позбавлені в штатному

розписі мати

інструктора, працівника, який буде займатися з населенням спортом.
Найгостріше це питання постає, звичайно, в об'єднаних громадах, в
сільській місцевості, і зрозуміло, чому. Негативна демографічна ситуація та
відчутне погіршення добробуту населення сільських територій України
розвиток фізкультури і спорту залишається майже на останньому місці.
Маємо сьогодні величезний відсоток дітей і підлітків, які живуть в сільській
місцевості, які просто

позбавлені доступу до безоплатних фізкультурно-

спортивних послуг. За даними станом на 2015 рік, розміщеними на
офіційному сайті Міністерства молоді і спорту, виключно в селах, селищах та
містах міського типу розташовано всього 168 ДЮСШ. І ця тенденція
катастрофічно іде на зменшення. Під гаслом оптимізації відбувається значне
скорочення чисельності дитячо-юнацьких шкіл та тренерсько-викладацького
складу. Тільки за 2015 рік, мені тільки що дали дані, кількість учнів
спортивних шкіл скоротилася на 30 тисячі, а за 2016 ще йде зменшення на 15.
Відсутність організованого контролю в цьому напрямку призвело до
шаленого обсягу правопорушень. Після масштабної перевірки діяльності
ДЮСШ було порушено 12 кримінальних справ, до дисциплінарної
відповідальності притягнуто майже 100 службових осіб. Однак, остання така
перевірка була лише у 2012 році. Більше жодних перевірок такого рівня на
сьогодні не проводилось. Відтак, ситуація в реаліях сьогодення не має
тенденції на покращання.
До речі, я до своєї доповіді докладу у письмовій формі результати
перевірки Генеральної прокуратури, і прошу вас ознайомитися і прийняти
рішення вашим комітетом щодо цієї перевірки.
Хочу також наголосити, що в ході реформи децентралізації влади в
Україні масово відбувається ефективні заходи щодо так званої "дієвої
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оптимізації ДЮСШ". У зв'язку з відсутністю будь-якого контролю
відбувається бездумне підпорядкування дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
використовуючи тиск на засновників. Їх переводять до комунальної форми
власності, підпорядкування структурним підрозділам місцевих державних
адміністрацій, органам місцевого самоврядування, тим самим створюючи
хаос у сфері культури і спорту.
І найголовніше: в сільській місцевості більше не створюються нові
спортивні школи.
Ще одне питання хотів би висловити щодо фінансування спортивних
змагань дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Хто сьогодні цим буде
опікуватися?
Міністерство молоді і спорту дало роз'яснення щодо порядку
фінансування

ДЮСШ,

підпорядкованих

фізкультурно-спортивним

товариствам. Для забезпечення функціонування спортивних шкіл після
втрати фінансування від Фонду соціального фінансування з

тимчасової

втрати працездатності одним із завдань, поставлених міністерством обласним
адміністраціям, є взяття під особистий контроль переведення цих шкіл на
фінансування з місцевих бюджетів.
Я хочу всім нагадати, що відбулося з місцевими бюджетами, щоб всі
зрозуміли. Колись місцеві бюджети мали 75 відсотків податку на доходи
фізичних осіб, які залишалися в своєму розпорядженні. І колись держава їм
запропонувала схему, коли частину повноважень вони беруть на себе, саме
медичні повноваження і освітні, і запропонували їм залишення лише 60
відсотків, при цьому ці повноваження в плоть до пільгового перевезення
залишалися за державу.
Ви пам'ятаєте прийняття Бюджетного кодексу в цьому році, коли всі ці
повноваження, які держава гарантовано брала на себе, вона передала на
органи місцевого самоврядування. І тепер ще фінансування безпосередньо
дитячо-юнацьких шкіл і фізкультурно-спортивних товариств теж іде на
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місцеве самоврядування. Так, міста, великі міста обласного значення вони
збільшують свої бюджети. А що робити з іншими громадами? Хіба наша
Україна не різна?
Тому я знову риторично запитую: а де ж функція держави? Я вже не
кажу про те, що 93 відсотки всього фінансування іде лише на зарплати. А
де ж розвиток? Тому конкретні пропозиції.
Комітету Верховної Ради з питань сім'ї і молодіжної політики спорту і
туризму, взяти під особистий контроль реалізацію завдань, визначених
постановою Верховної Ради про забезпечення сталого розвитку сфери
фізичної культури і спорту в умовах децентралізації. Я дуже прошу, щоб
комітет під особистий контроль взяв реалізацію цієї постанови, тому що
депутати про це голосували.
Міністерству створити електронний реєстр вихованців та ДЮСШ усіх
типів, щоб ми всі чітко розуміли, які у нас ДЮСШ є, чим вони обладнанні,
скільки там є вихованців і так далі.
Наступне. На етапі погодження затвердження державною цільовою
програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 20-го року
передбачити, пане міністр, можливість відокремити напрямок фінансування
заходів фізичної культури і спорту саме в сільській місцевості. Ми з вами
чітко маємо розуміти: у нас є диспропорція надання послуг освітніх,
медичних, а також спортивних в містах, селах, селищах. Тому я хотів би,
щоб ми це з вами передбачали.
При цьому я хочу сказати, незалежно від назви і форми фізкультурноспортивних товариств, внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів від 5
листопада 2008 року №993 "Про затвердження Положення про дитячоюнацьку спортивну школу", які суттєво полегшать комплектацію ДЮСШ,
що розташовані саме в сільській місцевості. Невідкладно завершити розгляд
питань сфери розвитку сфери фізичної культури і спорту в сільській
місцевості

в умовах децентралізації влади і приступити до реалізації
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напрямків діяльності. Я вже не кажу про ініціювання перед Кабінетом
Міністрів питання щодо дублювання переважної більшості функцій
управління і внесення змін до типової структури штатів центрального
апарату комітету та Міністерства освіти і науки України.
Безумовно, перелік проблем, які накопичилися у сфері, багато. Наше
завдання сьогодні – детально їх проаналізувати і системно напрацювати
шляхи виходу. Я хочу сказати, Артур Леонідович, що "Батьківщина" є
прихильником напрацювань вашого комітету. Я просив би, щоб ви більш
найстойливо зверталися до керівництва Верховної Ради, щоб дні спорту,
молоді і спорту були як найбільше на пленарний тиждень при розгляді
депутатів законопроектів Верховної Ради.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Вадиму Євгеновичу.
Ми, наш комітет постійно ініціює і на Погоджувальній раді, і ми
пишемо багато листів для того, щоб наші законопроекти стояли у порядку
денному в прохідній частині.
Але ж ви знаєте, ми сьогодні з вами прийняли таку практику для
Верховної Ради, що є дні комітетів чи напрямів, да? Може, це дуже корисно?
Але з другої сторони, і я про це кажу також на Погоджувальній раді, ми
повинні з

вами зробити, я кажу за всі фракції, за народних депутатів,

зробити дисципліну у Верховній Раді, щоб і в середу, і у п'ятницю
законопроекти розглядалися. І була достатня кількість депутатів народних,
щоб ми не тільки вийшли з трибуни, розказали, як все погано в державі, як
треба все змінити, але й міняли саму Верховну Раду і дисципліну у
Верховній Раді на сьогоднішній день.
Тому щоб… ми доходимо

до законопроектів, наші законопроекти

ставлять у порядок денний, але, на жаль, поки до них доходить черга, нема
вже голосів. Не тому, що за них не хотять голосувати, а тому що їх фізично
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нема. І це стосується всіх фракцій, безумовно. Тобто давайте працювати
колеги. Давайте працювати, я звертаюсь сьогодні в прямому ефірі, я все ж
таки сподіваюсь, що нас бачать і, знаєте, щоб не получалось так, що ми
приходимо, говоримо і нічого не робимо.
ЖДАНОВ І.О. А рекомендація, Артур Леонідович, рекомендацію
затвердили парламентських слухань?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Сьогодні рекомендації ми… На жаль, ви знаєте, ми
доходимо і не досить голосів. І я прошу Голову Верховної Ради, щоб ми
зняли ті чи інші постанови, законопроекти, рекомендації для того, щоб їх не
провалити і заново потім по процедурі не йти довгий час по довгому кругу.
І я прошу от постійно в ті дні, ви бачите, виходжу і прошу, щоб їх
зняли. І сьогодні у нас одна постанова пройшла, а другу я попросив, щоб
зняли. Дякую.
Колеги, давайте ми зараз для чого зібралися. Але ж це боляче і боляче
для всіх депутатів, які реально працюють і реально щось роблять для
держави, а не тільки говорять і критикують. Дякую.
До

виступу

запрошую

голову

Всеукраїнського

фізкультурно-

спортивного товариства "Колос" Мендуся Олександра Петровича. Олександр
Петрович, будь ласка.
МЕНДУСЬ О.П. Дякую. Шановний… Шановні учасники комітетських
слухань! Шановний Ігорю Олександровичу, Артуре Леонідовичу! І шановні
народні депутати! Ну, багато тих тез, які я зараз підготував у своєму виступі
уже озвучені попередніми виступаючими. Я їм вдячний за це. Тому зупинюсь
тільки коротенько на тому, що можна доповнити до сказано.
Я хотів би проаналізувати діяльність ДЮСШ саме в сільській
місцевості, трошки розширити те, що сказав Вадим Євгенович Івченко і в
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цілому, що сказав Корж Віктор Петрович і сказати, що дійсно оця
оптимізація по сільських ДЮСШ, вона пройшлась таким трошки катком і з
2014 по 2016 рік спортивне товариство не дорахувалося 58 ДЮСШ. Велика
кількість скорочених учнів, 14 тисяч майже і кількість тренерів скоротилася
на 528. Тобто я не кажу, що ці тренери і діти під час оптимізації взагалі
нікуди не потрапили, але частина з них, тобто точно не пішли в ДЮСШ, вони
просто пішли – тренери – шукати іншу роботу, а діти, ну, в тому напрямку,
куди ми б не хотіли, щоб вони ходили.
Специфіка ДЮСШ, що вони працюють в сільській місцевості, в
сільських селищних радах, вона має своє місце. Відповідно, що сільська
дитина на сьогоднішній день обділена тими умовами і неможна порівняти
інфраструктуру міст, районних центрів неможна порівняти якість надання
послуг самими спортивними школами, неможна порівняти кваліфікацію
тренера.
Тому я підтримаю Вадима Євгеновича, що це особливі спортивні
школи, які потребують трошки пом'якшення для них вимог в частині
наповнення груп, і це потрібно. Я пропозиції буду вносити, щоб так само як в
ДЮСШ, які знаходяться в гірській місцевості, також трошки змінити для них
план комплектацій в існуючому положенні про ДЮСШ.
Що стосується управління процесом. Я вважаю, і зі мною мої колеги
погодяться, що в першу чергу ці процеси стали можливими через
безвідповідальність посадових осіб за свої дії. Ну і відсутність у місцевих
державних адміністраціях структурних підрозділів, що реалізують державну
політику у сфері фізичної культури та спорту. В першу чергу це стосується
районних державних адміністрацій. Департаменти та управління обласних
державних

адміністрацій

в

більшості

областей

реорганізовані

та

оптимізовані до рівня відділів спорту в цих департаментах. Є велика
необхідність відновити державну вертикаль Міністерства молоді та спорту
України

бажано

за

однотиповою структурою.

Це

лунали

такі

на
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парламентських слуханнях, і я думаю, що це підтверджується саме такий
стан управління цією сферою у частині районних територій.
Щодо майна, Ігор Олександрович уже сказав, і я його повністю
підтримую в тому, що не можна, щоб майно товариств стало розмінною
монетою і предметом торгу, давати школі гроші чи не давати. Ну, це просто
некоректно.
Але все ж більшість прикладів співпраці між осередками ФСТ, ДЮСШ
"Колос", місцевими органами влади носять конструктивний характер, і ми від
імені організації вдячні їм за це.
Відносно перспектив розвитку ДЮСШ. Йде децентралізація, вона йде
досить

швидкими

темпами.

Протягом

року-двох

райони

у

нас

реорганізуються і на цих територіях будуть тільки ОТГ. Я три місяці із
своїми колегами відвідував різні області, і саме ОТГ, і новообрані голови
об'єднаних територіальних громад не зовсім хотять бачити ДЮСШ в своїх
громадах, їх фінансувати в такому вигляді, в якому вони є. Тобто потрібно
також подумати, яким чином зберегти. Тому що з районних бюджетів чи з
районних об'єктів комунального майна вони мають передаватися на об'єднані
територіальні громади. І це треба відпрацювати, щоб не загубити у процесі
цієї децентралізації більшість районних спортивних шкіл, які працюють у
сільській місцевості.
Слідуюче. Ну, я перейду до пропозицій. Що стосується, підтримую, або
створити окрему державну програму розвитку ДЮСШ, або в майбутній
державній програмі фізичної культури і спорту передбачити відділ, де чітко
виписати підтримку дитячо-юнацького та резервного спорту.
Друге – і в сільській місцевості – вивчити питання про формування
незалежного національного агентства і забезпечення якісного надання
фізкультурно-спортивних послуг усіма суб'єктами фізичної культури і спорту
на конкурсних засадах. Цей приклад можна взяти із Закону України "Про
освіту", де таке національне агентство передбачене. Тим більше, що не за
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горами прийняття державних стандартів, і хто має контролювати виконання
цих стандартів і якість надання послуг, і в ДЮСША в тому числі, я думаю,
це дасть можливість трішки підняти рівень надання послуг. Я думаю, Ігор
Олександрович, доречно…
Так, вивчити питання щодо внесення змін до нормативно-правову базу
щодо функціонування ДЮСШа в сільській місцевості, я це сказав.
І от кадрова політика: тренер плюс управлінці. Я думаю, тут потрібно
працювати комплексно, тому що і по заробітній платі, і по всіх справах, для
того щоб в школу повернулися високоякісні, високопрофесійні тренери, і
потрібно

повернути

управлінців

у

галузь,

тому

що

відсутність

висококваліфікованих управлінців вона сказується на якості розвитку нашої
галузі. Дякую за увагу.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Петрович, за змістовний виступ.
Я хотів би слово надати народному депутату України Барні Олегу
Степановичу. Будь ласка.
БАРНА О.С. Дякую.
Знаєте, колеги, в здоровому тілі здоровий дух і здорові помисли. А
війна показала, що нам потрібні не тільки люди розумні, але ще і здорові. І
підготовка моя колись з біатлону показала дуже необхідність цієї речі, коли
був в АТО. І, поряд з тим, коли ми говоримо про розвиток спортивної
діяльності, особливо школи спортивної, ми повинні зрозуміти одну істину:
що здоров'я дитини, яка йде у спортивну школу, починається зі школи у
більшості випадків.
Тому в цьому контексті спільно, разом із відділами освіти, точніше
Міністерством освіти, потрібно би розробити докорінну, як кажуть, зміну
програм фізичного виховання у школах, де перевагу віддавати розвитку
легкій атлетиці, гімнастиці, бігу на лижах і навіть боротьбі. Ігрові види
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спорту не повинні бути пріоритетні, тому що ми повинні наголосити, в
першу чергу, на загальний фізичний розвиток дитини.
Другий момент. Поверх 30 відсотків дітей закінчують школу із
хронічними
погоджували

хворобами
про

травлення,

організацію

тому

органів

є

законопроект,

місцевої

влади

і

коли

ми

місцевого

самоврядування, виконавчу владу теж, обов'язкове харчування для всіх дітей.
Далі. Ми повинні звернути увагу кожного на те, що розвивати у
школах повинні і позакласну, і позашкільну теж спортивно-масову
діяльність.
Щодо майна. Я би хотів сказати, ну фізкультурно-спортивних
товариств, що в любому випадку все впирається в людський фактор. Як і
владу місцеву, керівників товариств, тому що в області ми зустрілися з такою
ситуацією в Тернопільщині, що навчально-тренувальна база з біатлону
"Підгороднє" за Януковича обласна адміністрація з місцевою владою не
знати, чому там усунулися або не протирічили відповідно фізкультурноспортивне товариство, але всередині траси землю роздали під городи, під
сади. І зараз це питання будем виправляти.
Ну і відповідно щодо децентралізації. Знов все опирається в того, кого
вибирають. А щоб цього не було, я вам скажу просту істину, спортсмена
може зрозуміти тільки спортсмен або батьки, які бачать тяжкі тренування
своєї дитини. Долучайтеся, шановні спортсмени, до влади! Особливо до
місцевого самоврядування. І тоді буде спокій. Бо ви самі будете бачити, що
потрібно. І, в першу чергу, звернути увагу на кадрову роботу, щоби були в
спортивних школах люди – фанати своєї справи, патріоти, кваліфіковані,
фінансово забезпечені.
Я думаю, треба розробити законопроект, щоб на спортмасову роботу
утримання шкіл закладалася фіксована відсоткова ставка загального бюджету
будь-якої громади.
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Ну і відповідно разом із… нам потрібно обов'язково синхронізувати
діяльність освіти шкіл і спортивних шкіл у розвитку тих чи інших видів
спорту, щоб діти вже готовилися синхронно разом із спортивними школами.
Ну а для будь-якої ефективності проведення і занять спортом ми самі
добре знаємо, що без змагань, коли дитина не поїде на змагання і не побачить
свій рівень, який буде стимулювати і подальшого росту, ніякого результату
немає, тобто участь в змаганнях і побільше – це обов'язково.
Ну і відповідно з цього такі пропозиції.
Міністерству разом з Міносвіти розробити, синхронізувати програму
фізичного виховання, зокрема шкільну. Разом із правоохоронними органами
порушити питання незаконного там вилучення будівель чи земельних
ділянок, які були зроблені колишньою владою спортивних товариств
бувших, ну і повернути їх власність.
Далі. Переглянути фінансування видів спорту і федерацій, які не носять
такий масовий характер, який не потрібно, тобто оптимізувати. Чисто
формально, наприклад, біатлон – пріорітетний, дає загально-фізичний
розвиток, тобто… розумієте.
Ну і теж по бажанню від моїх тренерів мого округу, тому що за
спортивні школи я теж взявся, хоча я викладач математики і фізики, і захисту
Вітчизни лише був і спортом серйозно не займався в свій час, підняти
тарифні ставки і наблизити хоча би їх до вчителів. Кадровий потенціал
фанат, фанатизм, якби не був такий тренер, як Клочко Петро Петрович, який
мені на фізматі, ну на фізмат це взагалі-то до спорту ніякого відношення
немає, але якби не затягнув мене туди і не побачив я фанатизм старшої
людини, яка 110 кілограм впереді іде і робить лижню, а ми за ним гусачком,
то такого б не було. Бережемо разом всі фанатичні кадри спортсменів, бо
наша справа – відірвати дитину від комп'ютера, від алкоголю, від наркоти.
Ми можемо різнитися своїми підходами і методами, але ціль нас всіх
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повинна бути одна – здорова сильна нація, яка буде гарантувати нам і захист,
і процвітання.
Дякую.(Оплески)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олег Степанович.
Слово надається начальнику відділу з питань фізичної культури і
спорту Волинської обласної державної адміністрації Дмитришину Ігорю
Ярославовичу. Будь ласка.
ДМИТРИШИН І.Я. Шановний Артур Леонідович, шановний Ігор
Олександрович, шановні народні депутати України, запрошені, присутні.
Хочу зразу якби доповісти, розказати про ситуацію з фінансуванням і
діяльністю дитячо-юнацьких спортивних шкіл на території Волинської
області.
По-перше, є спільна позиція обласної влади, міських рад, міст
обласного значення, районних державних адміністрацій стосовно того, що
дитячо-юнацька спортивна школа, тренер, учень дитячо-юнацької спортивної
школи має бути підтриманий, має бути профінансований і є повністю вся
підтримка на всіх рівнях, починаючи від рівня сільської, селищної ради і
закінчуючи рівнем обласної ради, обласної адміністрації.
В області станом на 1 січня цього року діє 34 дитячо-юнацькі спортивні
школи, з них 26 комунальної форми власності і 8 приватної форми власності,
5 ДЮСШ, засновниками яких є фізкультурно-спортивне товариство "Колос",
з них 2 обласні; фізкультурно-спортивне товариство "Спартак" 2 ДЮСШ, це
має міський статус, і одна – фізкультурно-спортивне товариство "Динами",
також ця ДЮСШ має обласний статус.
Кілька цифр. Не буду вас перевантажувати цифрами, але… У 2015 році
на фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл з бюджетів всіх рівнів, з
місцевих бюджетів було виділено 37,7 мільйона гривень; у 2016 році – 43,4
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мільйона гривень, тобто на 5 мільйонів 700 тисяч більше. І у 2017 році вже
бюджети всі затверджені місцеві – 55,4 мільйона гривень, тобто на 12
мільйонів гривень більше, чим порівняно у минулому році. Зрозуміло, зросла
зараз мінімальна заробітна плата, але відповідно зросли і інші видатки.
Стосовно того, як йшов процес, тому що ми всі знаємо, що у 2015 році
дитячо-юнацькі спортивні школи, засновниками яких були фізкультурноспортивні товариства, вони фінансувалися за рахунок субвенцій з державного
бюджету. І вже з 1 січня 2016 року вони були повністю передані на
фінансування з місцевих бюджетів.
По обласному бюджету у нас 3 дитячо-юнацькі спортивні школи, які я
вже назвав, дві "колосовські" і одна фізкультурно-спортивного товариства
"Динамо", вони фінансуються і профінансовані у повному обсязі, і в 2017
році 5,9 мільйонів гривень вже передбачено на їхнє фінансування.
Що стосується ДЮСШ, які були міські. У нас одна ДЮСШ закрита,
ліквідована рішенням засновника, це фізкультурно-спортивне товариство
"Україна", це місто Нововолинськ. І були створені міською владою, були
створені

додаткові

відділення

в

дитячо-юнацькій

спортивній

школі

комунального підпорядкування, комунальної установи. І було повністю
запропоновано тренерам, учням дитячо-юнацької спортивної школи перейти
на роботу у ці відділення, були передбачені додаткові кошти. І таким чином,
тобто також по інших дитячо-юнацьких школах по інших містах, всього 5
шкіл, тобто були введені додаткові відділення, були передбачені кошти і не
були згублені ні тренера, не були згублені ні учні. Тобто вони повністю
перейшли і функціонують в таких комунальних установах. Протягом 2016
року скарг до нас не поступало. Які є проблеми.
Я повністю підтверджую і повністю можуть підтвердити на практиці і
конкретними прикладами те, про що сказав міністр молоді та спорту Жданов
Ігор Олександрович, при цьому процесі були певні, тобто виявлені недоліки,
а саме, тобто. В деяких дитячо-юнацький спортивних школах фізкультурно35

спортивних товариств тренери мали певні свої групи, тобто спортсменів,
вони мали їх на папері. І, коли було, наприклад, одному тренеру
запропоновано перейти в комунальну ДЮСШ, він не мав з ким переходити, в
нього було учнів, в нього не було вихованців. Тому тут були певні
зловживання і міські органи місцевого самоврядування, а це міські ради,
тобто вони також і хотіли, щоб було певна, скажемо так, тобто був певний
порядок в цьому плані, тому що міські бюджети перевиконуються, там є
перевиконання, але органи місцевого самоврядування рахують кожну
копійку. І тому, коли є комунальна ДЮСШ, є певний контроль, є певна
підтримка і є певний порядок.
В нас також є, можна сказати, і певний, скажемо, такий негативний
приклад. В 2016 році дві дитячо-юнацькі спортивні школи фізкультурноспортивного товариства "Спартак" в місті Луцьк, вони фінансувалися
повністю за кошти міського бюджету. І вже 1 січня 2017 року була створена
нова комунальна установа в місті Луцьку ДЮСШ №3, де були передбачені
кошти півтора мільйона і було, тобто певний процес йшов переговорний
протягом цілого 2016 року стосовно того, щоб тренери, які знаходиться в цих
дитячо-юнацьких спортивних школах ФСТ "Спартак" вже працювали в
комунальній ДЮСШ. Певного порозуміння тут немає. І зараз станом на
сьогодні вже ці трудові колективи звернулися вже до обласної влади, тому
щоб створити обласну комунальну ДЮСШ. Це питання є на розгляді. Але я
чого веду, що треба дивитися як позицію і фізкультурно-спортивного
товариства, її треба поважати, має бути певний діалог, як директорів дитячоюнацьких спортивних шкіл, засновниками яких є фізкультурно-спортивні
товариства, так треба і враховувати позицію міської влади і органів місцевого
самоврядування.
І останнє. Я повністю підтримую те, про що сказав Мендусь Олександр
Петрович. Зараз йде процес децентралізації влади і створюються об'єднані
територіальні громади, і стоїть питання тому, як будуть на території
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об'єднаних територіальних громад, які зараз створюються, як будуть
фінансуватися дитячо-юнацькі спортивні школи. Тому що коли вони зараз
мають районний статус і обслуговують весь відповідно район, тому

з

процесом децентралізації – це вже будуть дитячо-юнацькі спортивні школи
об'єднаних територіальних громад. Яка їхня подальша доля?
Мені підказують мої колеги із Служби у справах дітей, відповідно до
Закону України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи
для дітей" передбачено створення служб в справах дітей в складі виконкомів
об'єднаних територіальних громад, тобто, є певна законодавча норма.
Зараз немає проблем, тобто, зараз є розуміння, зокрема на Волині ті
об'єднані територіальні громади, які створюються і ДЮСШа стосовно
того, що має бути підтримка, має бути фінансування і є розуміння голови
об'єднаної територіальної громади, є розуміння депутатського корпусу.
Але я все-таки просив би, щоб були певні скажем

так

норми

передбачені, чи законодавчі, чи, можливо, в певних нормативно-правових
актах, де це не буде, тобто доброю волею депутатів, чи голови об'єднаної
територіальної громади, а це буде, де чітко прописано, тобто, і не буде,
тобто якихось скажем так зловживань в цьому плані. Тому що такі дитячоюнацькі спортивні школи, зокрема в сільській місцевості

і зокрема на

території окремих територіальних громад повинні фінансуватися і повинні
підтримуватись.
У мене все. Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую.
Шановні колеги! Я хочу коротко надати ще раз слово міністру молоді і
спорту

України Жданову Ігорю Олександровичу, тому що

в нього є

термінові засідання і він з поважних причин не буде до кінця засідання
нашого, тому хотів би надати слово.
Дякую.
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ЖДАНОВ І.О. Дякую, Артур Леонідович, шановні колеги. Я просто
повинен іти на позачергове засідання Кабінету Міністрів.

Але я хочу

сказати, от, дійсно, є проблеми, які ми тут розглядали, я уважно вас слухав.
Перше. Стосовно шкіл ФСТ, які там і комунальної власності. Я прошу
органи місцевого самоврядування, керівників управлінь відповідних відійти
від мови ультиматумів. І прошу, і ФСТ відійти від мови ультиматумів і
перейти до мови діалогу. Ми радіємо за одне –за наших дітей, тому наше
завдання не мірятись, хто сильніше, а забезпечити, щоб діти займалися
спортом, а не пиячили десь на вулиці чи там сиділи біля комп’ютера – оце
наше головне завдання, тому налагодити діалог відповідний повинні. І я
буду, якщо можливо, сприяти налагодженню цього діалогу, як можу, хочете,
виберіть мені там третейського суддю ще якесь. Тобто для мене це болить, я
готовий там займатися.
Друге питання про гірський ДЮСШ і ДЮСШ в сільській місцевості.
От коли, я просто знаю, коли приймався Закон про освіту, там виникла ця
проблема теж. Тому що є базова школа, так звана, а в гірській місцевості в
період, коли там снігопади, як дітей довести до школи, навіть коли там є
шкільний автобус і так далі, і тому подібне так і з нашими дитячо-юнацькими
спортивними школами. І гірські, це правильне питання, і змінити нормативи
це правильне питання, тому що наповненість в школі районній, у сільській
місцевості не може бути така, як в Дніпрі чи у Львові, то це зрозуміла
апріорій, тому ви підказуєте такі речі. І в мене прохання до Олександра
Петровича, як ви вже зголосилися. Подайте відповідний лист і розрахунки,
щоб нам вже легше було працювати.
І останнє. Підвищення, як раніше говорили, престижу праці наших
спортивних тренерів, які викладають ДЮСШ. Я півроку назад зайнявся цією
проблемою і от частина, і ми відправили такі листи на міста, що ви скажіть
чи потрібно статус науково-педагогічного працівника нашим викладачам в
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ДЮСШ? І виявилося, що половина написала, що потрібно, а половина
написала, що ні. Тому що там є один нюанс, програють ті, які викладають у
школах вищої спортивної майстерності, які підготували чемпіонів. А
виграють ті, які тільки пришли, ми ж наводили, я вам наводив цей приклад.
Але ми знайдемо формулу, коли саме там на місцях, які працюють з дітьми
оці викладачі, їм підвищити потрібно і тарифні розряди, і сітки. Я вже дав
таке завдання, ми працюємо над цим. Можливо, ми підемо по шляху того, що
була прийнята постанова Кабінету Міністрів, яка дозволила місцевому
самоврядуванню

застосовувати

підвищені

ставки

не

для

науково-

педагогічних працівників, а для інших категорій, наприклад дитячих
садочках, там, я так зрозумів, сестрам, нянечкам, тобто непедагогічним
працівникам, але їм теж підвищили заробітну плату. Можливо по такому
шляху, підвищення тарифної ставки.
Давайте разом працювати міністри не семи пядей во лбу, а десять голів
краще чим одна – це точно. Тому я вам всім бажаю подальшої плідної
роботи, тут і заступник міністра залишається, і наші працівники, перший
заступник Ігор Гоцул. Все буде узагальнено разом із комітетом попрацюємо
над рекомендаціями комітетських слухань. А наступне – ми вже домовились,
нам тільки провести треба через Верховну Раду, що будуть парламентські
слухання "Про розвиток фізкультури і спорту в умовах децентралізації",
правильно Артур Леонідович? Оце завдання зараз номер один і, до речі,
будемо ініціювати і круглі столи різні, конференції, щоб уже вийти з якимись
пропозиціями. Я вам дякую, вибачте.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ігор Олександрович.
Я впевнений, що знаєте, для чого існують такі засідання як сьогодні,
комітетські слухання? Для того, щоб ми зробили одну централізовану
систему, узагальнили всі пропозиції, які були тут. І саме головне –
проголосували,

провели

це

через

Верховну

Раду.

І,

думаю,

що
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проконтролювали… І третя позиція – проконтролювали виконання наших
комітетських слухань. Тому що, знаєте, багато законів сьогодні голосується,
але, на жаль, вони не доходять до практичної реалізації.
Колеги,

запрошую

до

слова

Мицика

Володимира

Петровича,

начальника управління фізичної культури Донецької ОДА. Будь ласка.
МИЦИК В.П. Дякую. Доброго дня, шановні колеги! Шановний Артур
Леонідович! Я коротенько доповім про стан розвитку дитячої юнацької
спортивної школи в регіоні. Ви розумієте, що регіон зараз наш переживає не
найкращі часи, на сьогоднішній день нам вдалося зберегти 55 дитячоюнацьких спортивних шкіл, які працюють на підконтрольній території
українській владі. 43 школи є об'єднаної комунальної власності, 12 шкіл є
засновниками спортивно-фізкультурних товариств, а також одна школа
являється часною – це спортивний клуб хокейного клубу "Донбас". До речі,
скажу, що вони перейшли у статус дитячої спортивної школи, і зараз там
займається більше тисячі дітей хокеєм і фігурним катанням. Причому 9 із 12и шкіл ФСТ фінансуються на фінансовій підтримкі і мають надходження з
місцевого бюджету. Три школи – це профспілки, які підприємства зараз
бажають самостійно вести цю діяльність цих шкіл.
Що можна сказати? Що за підсумками 2016 року нам вдалося
збільшити кількість займаючихся в дитячо-юнацьких спортивних шкіл майже
на 2 тисячі, також залучити до роботи в ДЮСШ на 64 тренери більше, ніж у
попередньому році.
За підсумками півріччя 2016 року було надано доручення головою
військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського міським головам, щоб
вони переглянули видатки на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
і за рахунок цієї роботи нам вдалося залучити на утримання

дитячо-

юнацьких спортивних шкіл більше 20 мільйонів, 22 з гаком мільйонів. Це –
суттєвий додаток до роботи шкіл. Це, як уже було сказано, і придбання
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спортивного інвентаря, і участь у змаганнях. Ну, почувствовали свою
повноцінну діяльність.
Хочу

подякувати

вам,

Артуре

Леонідовичу,

за

результатами

парламентських слухань видана постанова Верховної Ради, якою ми сейчас
користуємося. До речі, на її виконання було доручення голови військової
цивільної адміністрації, яке зараз було на контролі, і всі міські ради, голови
рай адміністрацій в цьому плані сейчас працюємо.
Ми пішли по тому напрямку, щоби передати дитячо-юнацькі спортивні
школи під порядкування сфери фізкультури і спорту. На сьогоднішній день у
нас 17 таких спортивних школ, які підпорядковані органам освіти.
По роботі ми бачимо, що ці школи менш ефективно працюють. Із 17
діючих школ, як правило, немає представників учнів чинних збірних команд
України, а це є результат роботи. І як правило, 3-4 роки навчання, вони
залишають свою роботу, і тренери набирають нових учнів. Думаю, що це
буде зроблено майже в усіх регіонах. Тільки ми централізовано підходимо. В
тих випадках, коли об'єднані громади… щас от я тоже хотів зосередити
увагу, надо прописати ці моменти для малих сільських населених пунктів, по
громадам, до речі, як роботи і спортивних шкіл, так і структури, яка буде
опікуватися фізкультурою і спортом взагалі в этих громадах. Це теж суттєво.
Більшість питань вже розглянуто. Це й по заробітній платі, по
тренерам, це і по другим питанням. Я думаю, що ці слухання, ця розмова на
рівні держави дасть змогу більш ефективно работать дитячо-юнацьким
спортивним школам в Україні. Я вважаю, що це та структура, яка має бути в
Україні в системі спорту. І реформувати її там в спортивні клуби або в щось
інше немає сенсу. Дякую за увагу.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Володимир Петрович.
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Для виступу слово надається голові постійної комісії Вінницької
обласної ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм Мазуру
Геннадію Федоровичу. Будь ласка.
МАЗУР

Г.Ф.

Шановний

пане

голово,

шановні

учасники

парламентських слухань. Дійсно ми сьогодні розглядаємо вкрай важливе
питання, це функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Адже ми всі
переконані, що нашим основним законом, це статтею 3 передбачено,
Конституції, що здоров'я нації – це передусім основна задача, напевне,
держави і її збереження.
Хочу сказати, що в цьому питанні децентралізації, жалко, що пішов
міністр, про те, що він говорить, що фінансовий ресурс весь перейшов на
бюджети базового рівня. Я вам на прикладі Вінницької області скажу про те,
що в структурі, наприклад, видатків обласного бюджету, якщо порівняти
2016-2017 роки, я як голова бюджетної комісії, то вам хочу сказати про те,
що на галузь фізичної культури і спорту в 2016 році в структурі видатків
було 2,5 відсотків, а в 2017 році 2,1 відсотки. Тобто і ми повинні бути
чесними і відвертими перед собою, що ми не можемо фінансувати дитячоюнацькі спортивні школи по залишковому принципу, ми повинні знайти
механізм, все зв'язано із коштами.
І обласний бюджет, наприклад, в структурі бюджету Вінницької
області, якщо два роки назад, три роки назад займав 33-34 відсотки, то
сьогодні 15-16 відсотків, фінансовий ресурс обмежений.
Так, в цьому році ми знайшли можливість і от Віктор Петрович,
профінансувати практично з обласного бюджету на 12 мільйонів дитячоюнацькі спортивні школи, знайшли можливість дати на ФСТ "Динамо" 1
мільйон 200 на підтримку споруд. Ми знайшли можливість сьогодні завдяки
депутатському корпусу підтримати ради ФСТ, про що ніхто не сказав.
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Практично ради ФСТ вже не функціонували або вони б шукали можливість
цього фінансового ресурсу десь на стороні.
Да, зрозуміло, що у відповідності до Закону "Про власність" ніхто не
хоче забирати його у комунальну власність і перетягувати на себе

в

напрямку відповідні споруди по ФСТ "Колос", "Україна" , "Спартак". Да, ми
повинні знайти фінансовий ресурс.
Однозначно міністр говорить про те, що у бюджетах базового рівня
сьогодні сконцентровані кошти. Але ви подивіться сьогодні, якщо за обласні
центри ми можемо погодитися з тим, що функціонування дитячо-юнацьких
спортивних шкіл сьогодні є можливими, то в бюджетах уже базового рівня
району і бюджетах сільських рад практично фінансовий ресурс обмежений.
І те, що ті кошти от каже 10 мільярдів коштів знаходяться на бюджетах
базового рівня. Де ці кошти? На депозитах. На яких депозитах? Тобто тут
питання вкрай складне. Сьогодні держава в плані децентралізації передала
начебто фінансовий ресурс, але якщо подивитися зведений бюджет держави
і поділити його на державний і місцевий, ви побачите і проаналізуйте пане
голово про те, що фінансовий ресурс якраз зосереджений у державному
бюджеті. Ось у чому питання? Ми повинні знайти механізм фінансування
цих шкіл по об'єднаних територіальних громадах.
Зрозуміло, якщо сьогодні 60 відсотків зараховується податку з доходів
фізичних осіб в об'єднану територіальну громаду і на цю суму коштів менше
надходить в районний бюджет, то зрозуміло, що сільські ради, якими вони
будуть учасниками в функціонуванні цих дитячих юнацьких спортивних
шкіл, є проблемні питання.
Дальше – по фінансуванню. Я вношу пропозицію таку, ви розумієте,
що бюджети області і обласний бюджет, якщо раніше за рахунок медичної
субвенції, освітньої субвенції, да, ми могли фінансувати сталі видатки по
комунальних платежах, по електроенергії, то сьогодні це все переклали на
доходи обласних бюджетів. І цей фінансовий ресурс, він є обмежений, да, ми
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находимо

можливість

надавати

сьогодні

фінансову

підтримку

для

фізкультурно-спортивних товариств. І ми, депутатський корпус однозначно
будемо це робити. Я хочу підтримати і колегу свого з Івано-Франківщини, ми
давно знайомі, про те, що заробітна плата, яка сьогодні знаходиться в
тренерсько-викладацького складу, не хочу повторюватися, та вона є замала,
та йде перетік сьогодні кадрів. І сьогодні ота зменшення і ФСТ, тому що
немає кому працювати, немає фінансової підтримки. Тому я б хотів би дати
пораду міністру все-таки, він є член уряду, знайти можливість і все-таки
передбачити державну субвенцію на підтримку дитячо-юнацьких спортивних
шкіл, це перше. Чому державну субвенцію? Або залишити у плані, щоб не
було розбіжності по децентралізації, тому що ми, обласна рада звернулася до
Верховної Ради внести зміни до Бюджетного кодексу. Ви забрали 25
відсотків податку з доходів фізичних осіб, сто відсотків завжди надходило
до бюджету базового рівня. Ми попросили: хотя би 10 відсотків, бо тому що
15 відсотків залишається в обласному бюджеті ПДФО. Залишіть нам і
зможемо потім субвенцію і на районні бюджети і дати можливість підставити
плече на ФСТ різного роду по... ну, по галузям. То єсть у цьому напрямку ви
розумієте, що ми не поговорили тут і розійшлися, ми повинні вийти із
конструктивним рішенням в напрямку фінансування і

знаходження

механізму. Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Геннадій Федорович. (Оплески)
Я думаю, що обов'язково ми вийдемо з цього засідання із рішенням. І я
вам скажу, що що ви сказали, щоби залишити оці 15 відсотків, так 10
відсотків добавити, да, в обласні бюджети, але ж ви розумієте, що різні… у
нас багато областей, і різні є керівники в цих областях, і різні є депутати в
цих областях, які сьогодні… от ви бачите, я розумію,

що ви, якщо ви

приїхали сюди на наше зібрання, то ви розумієте, що ті кошти ви будете
використовувати не посередньо по їх напрямам.
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А ми розуміємо, що деякі області, я коли починав засіданні наше, я
казав, що деякі області не фінансують, на жаль, ДЮСШа і, взагалі спорт – по
залишковому принципу. Якщо в

них буде більше в бюджеті закладено

коштів на ці області чи менше, ви ж зрозумієте, що, на жаль, це буде на
розсуд місцевих керівників. А на сьогоднішній день механізму впливу на цих
керівників у нас як у комітету немає. Є, але він не такий вагомий, який
повинен бути для того, щоб вони фінансували це. І ви це розумієте, а в
міністерства взагалі немає. У нас ще є трошки більше, так, ми можемо
звертатися до правоохоронних органів це піднімати з трибуни Верховної
Ради чи ЗМІ. А в міністерствах взагалі є таке опосередковане. Тому
субвенції, я з вами згоден, і ми все ж таки у 2015 році ці субвенції отримали
це наш здобуток комітету разом з міністерством. І я впевнений, що поки я
для себе не бачу другого знаєте виходу як отримати ці цільові субвенції, які
будуть розприділятися на ДЮСШа, які мають можливість. Ви знаєте ДЮСШ
теж різні одні мають можливість фінансувати з місцевих бюджетів і вони
отримують кошти, вони фінансуються тренери… все є, заробітна платня,
вони розвиваються. А є ДЮСШа, які, взагалі, вмирають. Тому знаєте тут ми
повинні з вами зробити такий механізм, який не буде всіх у рівні умови
ставити. Тобто ми повинні так фінансувати, що вони розприділяються таким
чином, що ті ДЮСШа, які мають можливість фінансуватися і там такі
добросовісні керівники місцевих громад є і місцевих виконавчих органів,
вони їх фінансують, а ті повинні фінансувати з цільової субвенції. І не
комітет розподіляє кошти, а міністерство. Але ми будемо все робити, щоб їх
отримали.
Колеги, слово надається директору державної установи "Український
медичний центр спортивної медицини" Міністерства охорони здоров'я
України Дегтярьову Юрію Петровичу. Будь ласка.
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ДЕГТЯРЬОВ Ю.П. Шановний Артур Леонідович, шановні присутні!
Говорячи о функціонуванні дитячо-юнацьких спортивних шкіл, необхідно
обов'язково сказати о медичному забезпеченні цих шкіл. Ми зараз маємо на
сьогоднішній день, як ми бачимо із докладу, тисячу 300 шкіл, дитячоюнацьких шкіл по Україні. Але ж на сьогоднішній день ми маємо 200 лікарів
зі спортивної медицини на всю Україну, які працюють в системі лікарськофізкультурної допомоги. Таким кадровим потенціалом ми не можемо
забезпечити медичне обслуговування учнів дитячо-юнацьких шкіл.
Я хочу вам зараз передати рекомендації моїх колег з регіонів, які
хочуть вам по... ну, порекомендувати, чтобы в кожній комплексній детскоюношеской спортивной школі за видами спорту спеціалізованих ДЮСШ
олімпійського,

паралімпійського,

дефолімпійського

резерву

повинен

працювати лікар зі спортивної медицини, який в адміністративному плані
керується директором ДЮСШ, медичними та методично-організаційними…
закладу

системи

надання

лікарсько-фізкультурної

допомоги

за

територіальним принципом. Лікар, ну, обязан систематично проходити курси
з підвищення кваліфікації в системі охорони здоров'я на базі закладів
лікарсько-фізкультурної допомоги. І організаційно-методичне керівництво
цим медичним персоналом потрібно покласти за територіальним принципом
на заклади лікарсько-фізкультурної допомоги.
Естественно, в не кожній ДЮСША є медичний кабінет з відповідним
оснащенням, медичною апаратурою, медикаментами, з можливістю надання
невідкладної медичної допомоги як при зайняттях фізичною культурою, так і
при змаганнях. Але ми повинні прагнути до цього.
Медичний персонал, що дуже важливо і на що свою увагу наші лікарі з
регіонів звертають, зобов'язаний вести медичну документацію на учнів згідно
державної медичної статистики, тобто за формою 061-о (обліковий). Це
дозволить зручно та доступно проводити аналіз фізичного розвитку та стану
здоров'я дитини протягом всього періоду занять спортом, створити
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електронний медичний реєстр юних спортсменів для поточного контролю за
станом здоров'я, своєчасного обміну медичною інформацією з закладами
охорони здоров'я та спортивними організаціями.
І зараз йде в охороні здоров'я у нас реорганізація. З 1 липня будуть
заключатись договори з сімейними лікарями, 2 тисячі на одного лікаря. І,
естественно, вопросов будет намного больше, нежели ответов. И если мы
сейчас не согласуем нашу деятельность, если мы не сможем решить вопрос
по обязательному заключению детско-юношеских спортивных школ с
врачебно-физкультурными

диспансерами

мы

не

сможем

обеспечить

качественное медицинское облуживание детей, а если этого не будет, то
ребенок, который имеет какую-то патологию, он пришел в детскоюношескую

спортивную

школу

и

за

счет

своих

адаптационных

возможностей он может дойти до кандидата, до мастера спорта, а придя в
сборную команду, у него обнаруживается эта патология и мы его отстраняем
от занятий, это трагедия для семьи, для этого ребенка, для всех.
Поэтому очень важно на этом, на раннем этапе в детско-юношеской
спортивной школе распознать заболевание, которое есть, своевременно его
вылечить и очень важно еще, что медицинский персонал должен обязательно
принимать участие в отборе детей в детско-юношеской спортивной школе.
Спасибо за внимание.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Юрій Петрович.
Запрошую до виступу директора комунального закладу "Обласна
спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву"
Рівненської обласної ради Шемосюка Сергія Степановича. Будь ласка.
ШЕМОСЮК С.С. Працює вже да? Чудово.
Я буду як практик, який пройшов школу, цілу школу як вихованець,
потім тренер і зараз директор.
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Сьогодні спортивна галузь, серед всіх галузей нашої країни, я
впевнений, найкраща серед всього, кращого я щось нічого поки що не знаю.
Але ми це повинні підтримати, а підтримати повинні ми фундамент,
фундамент, який називається "дитячо-юнацька спортивна школа".
Тільки що виступала медицина, хочеться сказати наступну, просто одна
ремарка по медицині, по здоров'ю нашої нації.
На превеликий жаль, загальноосвітню школу закінчують абсолютно
здорових дітей 4 проценти і всі ті 4 проценти, то є вихованці наших дитячоюнацьких спортивних шкіл. І якщо ми не будемо працювати на дитячоюнацькі спортивні школи, не буде майбутнього в країні.
Які основні проблеми? Проблема, наприклад, в нашій школі наступна,
це відтік кадрів, відтік кадрів за кордон. Тільки в цьому учбовому році в мене
уїхали два чудових фахівця з волейболу пляжного, які підготували на
останніх Олімпійських іграх юнацьких призера Олімпійських ігор, а вони
уїхали.
Уїжджають спортсмени. Ви знаєте, такий не дуже ганебний випадок у
нас на Рівненщині був, що на останніх олімпійських іграх зимових дві
олімпійські золоті медалі з фрістайлу завоювали спортсмени Білорусії –
вихованці дитячо-юнацької спортивної школи міста Рівне. На жаль. І цей
відтік найкращих, найталановитіших, як і тренерів, уходить.
Що ж… Чому? Тому що престижність – сьогодні вже багато про це
казали – престижність професій… Сьогодні у мене прибиральниця отримує
таку ж заробітну плану, як тренер, який починає працювати.
Ідемо далі. Сьогодні багато казали про наступне – про навантаження.
Так, навантаження сьогодні, яке згідно Постанови Кабінету Міністрів від 16го нуль 16-го була змінена тарифна сітка. І сьогодні ми маємо по тарифній
сітці вищий розряд, 14-й – я тільки беру найвищий розряд – 14-й, вчитель
фізичного виховання, вона встановлює 3 тисячі 872 гривні. В той же час
тренер викладача вищого розряду встановить 12-й розряд – 3 тисячі 392
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гривні, на 480 гривень більше. Але якщо ми порахуємо: ставка 24 і 18, і
візьмемо годину праці, я порахував. Ви знаєте, шановні колеги – страшне!
Мається на увазі, не хочу казати нічого поганого вчителю фізкультури,
але він отримує 54 гривні за годину праці, це аж два долари, а тренервикладач з вищою категорією отримує, шановні колеги, 35 гривень за годину
праці. Якщо порівняти, ми все в'яжемо з доларом, це долар і 30 центів, 130
доларів в місяць! Якщо це буде продовжуватись… Але в цьому році, шановні
депутати, нема проекту збільшення заробітної плати тренеру-викладачу.
Якщо освіта над цим працює, то для нас цього нема.
Ідемо далі. Під час виконання календаря спортивно-масових заходів та
програма матеріалу розписана на цілий рік, тренер-викладач цілодобово
несене відповідальність за життя та поведінку учнів, а викладач – зовсім ні.
Змінились і дуже високі вимоги для виконання вищої категорії тренеравикладача.
Сьогодні, щоб отримати вищу категорію мали б підготувати чемпіона
України серед школярів. Не отримаємо, а будемо працювати тільки на другій
категорії. Вдумайтесь. А це ж знов престиж роботи.
В той же час в нас не збільшується, не покращується матеріальнотехнологічна база, не покращується інвентар, не покращується спортивна
форма і далі, далі, далі. А в той же час, вдумайтесь знов, колеги, сьогодні
казали про кількісний склад. Сьогодні кількісний склад з тренера початківця
на ставку 24 години це 4 групи по 16 дітей, це 96 дітей. Це практично
неможливо.
Рівненщина, шановні депутати, ви знаєте, витримує демографічну
лінію завдяки бурштиновим районам. Там народжуваність у нас в порядку.
Так от, якщо ви, народні депутати, вирішили проблему бурштину, то по
підрахунках економістів Волинська, Житомирська, Рівненська область жили
би так як живуть люди в Кувейті. Подумайте над цим питанням.

49

Йдемо далі. А, якщо вже взяти півтори ставки, щоб якось можна було
прогодувати себе, не сім'ю, себе, тренеру-викладу треба набрати 96 учнів. В
нас сьогодні немає стільки дітей в загальноосвітніх школах.
Пішли далі. Сьогодні, на превеликий жаль, немає сучасних програм з
видів спорту та недостатня кількість новітніх розробок та рекомендацій для
тренерів-викладачів. Як пункт самий простий, на сьогодні не працює, я сам
баскетболіст, немає програми з баскетболу, немає в програмі з баскетболу
груп вищих спортивних досягнень, а це тренер-викладач, який працює на
вищому рівні, втрачає 8 годин. А це теж його кошти.
Йдемо далі. Невідповідність мін та доповнень до положення про
ДЮСШ, до типових штатних нормативів ДЮСШ. Як приклад, сьогодні дуже
добре зроблено доповнення до Положення про дитячо-юнацькі спортивні
школи, на відділення, яке працює і дівчата, і хлопці, як приклад волейбол,
можна надавати можливість старшого тренера, щоб був порядок, це і для
дівчат, і для юнаків. В доповненні є, у штатному розписі нема, а це теж
порушення. І якщо я директор це зроблю, то завтра прийде фінінспекція і
наложить на це арешт.
Йдемо далі. Дуже високі вимоги до підтвердження категірності дитячоюнацьких спортивних шкіл. Сьогодні про це чомусь не йшла мова. Чому?
Сьогодні дуже мало у нас шкіл спеціалізованих з вищою категорією. Чому?
Тому що дуже і дуже високі нормативні вимоги. Але це дозволяє тренерам
додатково отримувати 15 процентів. І це теж гроші для тренерів, і це великі
кошти, так що давайте будемо з розумом поступати і до цих працівників, щоб
якщо ми це не даємо, хоча б не підвищуйте нормативні документи.
Йдемо далі. Щоб цього було, ми розмовляли з колегами і так є, ми
вивчаємо досвід і їздимо на змагання до закордону, нам недалечко, то скрізь
є відрахування від лотерей всіх видів. Раніше, я пам'ятаю, Радянський Союз
повністю був забезпечений тільки за рахунок "спортлото" і всім вистачало.
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Сьогодні тут знов для вас робота, шановні депутати, працюйте над цим
питанням, щоб ми могли спокійно спати.
Йдемо далі. Недостатньо популярний у засобах масової інформації про
здоровий спосіб життя. Сьогодні, в принципі, молодь… Є таке гасло: бути
здоровим – це приємно, бути здоровим – це модно. І це треба підтримувати.
Йдемо далі. Практично відсутність сьогодні оздоровлення учнів
дитячо-юнацьких спортивних шкіл у літній період, про це ми сьогодні
казали. Якщо раніше з фонду було оздоровлення, сьогодні немає. Але в
програмі написано дитячо-юнацькі спортивні школи, ми повинні це робити.
Як ми це робимо? Дуже тяжко, робимо, робимо за рахунок меценатів,
спонсорів і батьків.
Останнє – відсутність пільг та квот для вступу спортсменів з високими
досягненнями до спеціалізованих вищих навчальних закладів. На превеликий
жаль, знову не всі, на превеликий жаль, не всі спортсменів високих розрядів
можуть сьогодні здати ЗНО. Будемо казати правду, і чесно, от, не можуть,
але їм треба продовжувати свою спортивну професійну майстерність. То це
треба зробити.
І останнє. На законодавчому рівні гарантувати збереження та
забезпечення умов для функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл в
умовах децентралізації. Зробіть це і напишіть, що прийшла громада до влади,
будь ласка, 3 проценти з вашого бюджету на фізичну культуру і спорт. І тоді
у нас буде гарна і цікава найкраща країна. Дякую за увагу. (Оплески)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергію Степановичу.
Тут пролунало дуже багато пропозицій до народних депутатів. Я
сподіваюсь, ми зараз у прямому ефірі, що нас дивлять не тільки депутати, які
члени нашого комітету, так і присутні тут не члени нашого комітету, а і інші
народні депутати, які повинні взяти до відома, що ті закони, які проходять
через наш комітет, ті закони, які вносяться до залу Верховної Ради вони
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повинні голосуватися і підтримуватися всіма фракціями. Це наші діти, це
наше майбутнє. Дякую вам, Сергій Степанович.
До слова хочу запросити заступника міністра освіти й науки України
Гребу Романа Володимировича, будь ласка.
ГРЕБА Р.В. Дякую, пане голово.
Шановні народні депутати! Шановні учасники

слухань! Я почув

багато дуже на цих слуханнях і хочу сказати, що Міністерство освіти й
науки воно є прихильником розвитку фізичної активності серед школярів та
студентів. І тут за цим столом нікого не треба переконувати в необхідності
розвитку дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
Водночас, на моє глибоке переконання, все починається з бажання,
коли є велике сильне бажання робити зміни, коли є велике сильне бажання
розвивати

фізично

свою

молодь.

Молоді

не

буває

чиєїсь,

не

є

загальнодержавна молодь чи молодь територіальної об'єднаної громади – це
наші спільні діти, і ми маємо спільно відповідально ставитися до цього
питання.
У місцевих бюджетах є кошти. Ріст коштів був близько 40 відсотків в
порівнянні з минулим роком. Тобто додаткові надходження є, але має бути
бажання вкладати в освіту і вкладати в здоров'я своїх дітей. І це в першу
чергу мають бути зацікавлені ті, хто обираються на території цих районів,
цих громад. Це їх виборці, це їх обличчя, вони показують результати своєї
роботи, вони показують рівень соціальної задоволеності населення своїх
територіальних громад. І вони показують, що вони можуть рухатися в
майбутнє.
Зі свого боку, Міністерство освіти і науки повністю буде підтримувати
всі починання. Ми хочемо також розробити механізм, який би стимулював.
Але зараз говорити: "Дайте ще гроші з бюджету, дайте нам ще якийсь один
вид податку, дайте додаткові надходження з податків", - ну, я не думаю, що
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Міністерство фінансів підтримає нас в цьому. Хоча ми разом з усіма дуже
хотіли би цього. Треба винаходити нові підходи, і треба бажати, треба хотіти.
Тепер щодо того, щодо віднесення працівників ДЮСШ до категорії
педагогічних працівників. До нас надходить багато звернень з цього приводу.
І, як казав уже міністр молоді і спорту, це питання неоднозначне, тому що є
як "за" аргументи, так і "проти" аргументи. Звичайно, основний аргумент – це
підвищена заробітна плата у педагогічних працівників, додаткова відпустка,
менший рівень навантаження. І все це приваблює. Водночас є і інші
аргументи. І для того, щоб вивчити всю цю ситуацію повністю, Комітет
фізичного виховання і спорту, який знаходиться в підпорядкуванні
Міністерства науки і освіти, в якому наразі змінилося керівництво, проведе
регіональні наради з активами ДЮСШ, для того щоб ми могли спільно
виробити рішення і запропонувати вже Кабінету Міністрів України, щоб ми
додатково могли визначитися, що робити з цим питанням.
І хотів би також зупинитися на питанні підпорядкування дитячоюнацьких спортивних шкіл, що знаходяться в комунальній формі власності.
Були

парламентські

слухання,

були

рекомендації

щодо

того,

щоб

перепідпорядкувати їх органам фізичної культури і спорту. Водночас тут
виникає питання, що, коли створювалися ДЮСШ, то дуже часто вони
створювалися на базі загальноосвітніх навчальних закладів і використовують
їх майно, їх інфраструктуру спортивну і за рахунок цього вони тільки можуть
існувати і фінансуватися. Водночас, коли в нас відводиться розрив, то дуже
часто відбувається на містах, що як тільки відділилося, ДЮСШ відділилося
від школи і вони вже управляються не одним органом управління – виникає
питання у директора школи і спокуса взагалі припинити будь-які відносини з
ДЮСШ. Щоб ми в результаті не отримали знищення тих навіть ДЮСШ, тої
мізерної інфраструктури, тієї мізерної бази, яка в нас існує на даний момент,
тому я би все-таки з боку Міністерства освіти радив додатково вивчити це
питання і додатково провести консультації при ньому.
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І

останнє,

я

все-таки

закликаю

місцеві

бюджети

збільшити

фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, збільшити фінансування
навчально-тренувального

процесу,

придбання

інвентарю,

спортивного

обладнання і збільшення інфраструктури, це обличчя місцевих громад. Щиро
дякую за увагу.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Роман Володимирович.
_______________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка.
_______________. В мене запитання заступнику міністра. За рахунок
якого бюджетного ресурсу збільшити фінансування, наприклад, з обласного
бюджету?
ГРЕБА Р.В. За рахунок...
_______________. Ви говорите про те, що коштів достатньо.
ГРЕБА Р.В. За рахунок збільшення доходів місцевих на 40 відсотків,
які...
_______________. Я вам скажу одне...
ГРЕБА Р.В. ...щоб не ремонтувати вікна, фасади, кабінети, а вкладати в
спорт і в освіту. І це буде дуже справедливо і дуже по-чесному, це ваше
майбутнє і майбутнє ваших дітей.
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_______________. Я вам скажу, обласний бюджет виконується в
структурі бюджетів області, областей України на найменший відсоток. Ви
розумієте? І фактично перевиконання немає сьогодні можливості знайти
додатковий ресурс, щоб профінансувати. Ви говорите "вкладайте", куди
вкладати?
ГРЕБА Р.В. Дивіться, у...
_______________. .... тільки з те, щоб вкладати, але сьогодні немає
можливості фінансувати і медицину, і освіту, охорону здоров'я, капітальні
видатки, комунальні платежі, електроенергію – нема можливості. Ви
розумієте?
ГРЕБА Р.В. Наскільки в абсолютних цифрах збільшився вас бюджет
області за минулий рік?
_______________. Обласного бюджету?
ГРЕБА Р.В. Так.
_______________. Бюджет області?
ГРЕБА Р.В. Так.
_______________. Обласний бюджет на 6 відсотків збільшився, на 6
відсотків. Але ви не рахуйте в абсолютних показниках. Тому що видатки
також збільшуються і заробітна плата збільшується, не можна рахувати все
в абсолютних показниках. Інфляція – 70 відсотків за 3 роки, девальвація
гривні – 300 відсотків і все на світі.
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ГРЕБА Р.В. І при цьому скільки на депозитах у міста Рівного і
обласному бюджеті зберігається в банках грошей зараз?
_______________. Я в Рівного не знаю скільки, я...
ГРЕБА Р.В. У Вінниці? У Києва: У Львова? Мільярди.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я хочу, я хочу сказати наступне, що ми зараз
не будемо сперечатися, тому що є вибірковість областей. Тобто я маю на
увазі те, що у кожній області свій бюджет, своє виконання чи перевиконання,
тобто…
І я ще хочу наголосити: це залежить від місцевих керівників, в першу
чергу, бажання фінансувати спорт, по-перше. Тому тут не треба сперечатися.
Тому тут не треба сперечатися. Ми не будемо це, наприклад, у Вінницькій
області обласної ради робити.
Дякую, колеги. Переходимо… Хочу надати слово Михайловському
Віктору Миколайовичу, директору спортивної дитячо-юнацької школи
олімпійського резерву з веслувальних видів спорту, місто Харків. Є
Михайловський? Да, будь ласка… Ні-ні-ні! Підійдіть до мікрофону, в нас
ведеться стенограма.
Є місця, я думаю, там… Он є місце, вільне місце. Будь ласка,
присаджуйтесь.
МИХАЙЛОВСЬКИЙ В.М. Шановні народні депутати, шановні колеги!
Я хочу на прикладі школи, яку я очолюю – це спеціалізована дитячо-юнацька
школа олімпійського резерву з веслувальних видів спорту, місто Харків, ФСТ
"Україна" – сказати про ті зміни, які пройшли з моменту передачі нашого
фінансування з Фонду соціального страхування на місцевий бюджет. З 2015
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року в нас повністю задоволене питання заробітної плати. Є фінансування
деякого придбання, є повне порозуміння з місцевими владами – з обласною
місцевою владою, з керівництвом управління по фізичній культурі і спорту в
цьому напрямі.
Але є й проблеми. Проблеми вирішуються, бо я кажу, є порозуміння.
Проблеми такі. Це, наприклад, опять же нашої школи, це навчальнотренувальні бази, які перейшли за час радянської влади ще з ФСТ на
підприємства, потім, коли школи були перепрофільовані, і зараз залишається,
їх залишилося вже мало, бо веслувальні бази – це річка, це дуже привабливе
місце, вони всі перейшли вже – багато – у приватну власність, но деякі
залишилися. Ну, наша веслувальна база – це на сьогоднішній день власність
заводу "ФЕТ". Це завод, підпорядкований оборонпрому. Були якісь намітки
передачі цієї бази на баланс обласного управління, але якось зараз
загальмувався. Тому в цьому питанні хотілось би вашої якоїсь підтримки, у
вирішенні цього питання. Я трішки хвилююсь, будь ласка, вибачайте.
З приводу фінансування заробітної плати, такі зміни, ну, можна
сказати, і вражаючі. Тому що з 2015 року, з початку 2015 року і по цей час ми
стабільно отримуємо заробітну плату два рази в місяць. Тут є директори
шкіл, коли ФСТ, які фінансувалися за рахунок Фонду соціального
страхування, пам'ятають, які були провали, по декілька місяців не було
заробітної плати, а податкові служби накладали, не вчасно сплачувались
соціальні внески, штрафи, які тягнуться по сей день. Можна сказати так,
злочинної влади вже нема, а "пред'яви" до сих пір є. В цьому плані теж треба
ваша підтримка.
І щодо престижності професії. Я вам так скажу, тренери з
веслувального спорту як академічного, так байдарки і каное, з веслування
веслом, ну, в Харкові у нас ніхто в чергу не стоїть, ну, ніхто, ну, немає лави
запасних. А є така пропозиція, може, повернутися до практики, яка була:
залучати до тренерської праці ветеранів спорту, які не мають профільної
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освіти, але мають звання не нижче майстра спорту, при условии, если они
будут проходить курсы підвищення кваліфікації. Бо це є люди, які вже
фінансово забезпечені, якось у них зложилося, і вони можуть на групах
початкової підготовки себе проявляти.
І скажу так ще відверто. От я, можна сказати, закономірність – ні, але з
моменту переходу на фінансування з місцевих бюджетів результат – могу
похвастаться. В прошлому році впервые за всю історію веслувального
слалому України вихованець нашої школи став чемпіоном світу з
веслувального слалому. В Україні немає жодного спеціалізованого каналу,
тим паче у Харкові, але є бажання, є місце займатися, люди працюють,
вихованці займаються.
Дуже дякую. Спасибі. (Оплески)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Привітаємо нашого спортсмена.
Колеги, переходимо до слідуючого виступаючого. Слово надається
президенту Федерації шашок України Яценку Анатолію Васильовичу. Будь
ласка, Анатолій Васильович. Є в залі? Будь ласка.
ЯЦЕНКО

А.В.

Добрый

день

всем,

уважаемый

головуючий,

руководители министерства, народные депутаты, коллеги.
Я хотел бы остановится… Вот послушав все, что мы говорили,
понятно, все устали, выделить несколько моментов, изменить структуру
своего доклада.
Я профессиональный математик, кибернетик, отвечаю за создание
сложных систем управления всю жизнь. И вот я хотел бы высказать свое
мнение как бы по "горячим следам", о том, что мы говорили, о
необходимости повышения престижа работы тренера, о том, как нам
готовить смену.
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Фактически с точки зрения теории управления, у нас есть серьезный
разрыв между, и в обществе, и в целом по отношению к спорту у нас есть
понятие "спорт высших достижений", это примерно 1200 человек, 1197
человек штатной сборной, по которым мы имеем, вон там видно, мы имеем
полную информацию практически, мы знаем о том, что они делают, как они
выступают, у каждого есть индивидуальный график, мы более-менее
управляем с точки зрения управления процессом, понимаем его, эти люди на
виду, для них относительно легче найти деньги. При этом мы должны
понимать, что жизнь спортсмена в спорте высших достижений, это примерно
20-24

года,

это

5-6

олимпийских

циклов,

при

этом

по

нашему

законодательству в детской школе ребенок находится, не ребенок, а
спортсмен находится до 23 лет, то есть большая часть жизни, это в детскоюношеской

спортивной

школе.

У

нас

колоссальный

разрыв

психологический. На самом деле, мне кажется, нужно изменить саму
парадигму подхода к спорту нашему и мы должны говорить, что 1 сентября,
условно говоря, идет набор там в детско-юношескую школу "Юность" Белой
Церкви детей-участников Олимпийских игр 2028 года или 2032 года. А для
не олимпийских игр мы должны понимать, что мы набираем детей в эту
школу, чтобы они стали чемпионами мира через 12, 15, 17 лет, то есть
соответственно тоже мы говорим, набор идет в

детско-юношескую

спортивную школу для участников чемпионата мира такого-то года.
На самом деле с точки зрения управления это абсолютно правильно и
тренер, который работает с самым тяжелым контингентом, я это хорошо
помню, наберите группу начальной подготовки. Но если ты честно
работаешь, она сменится как минимум в 5-6 раз, если 10 процентов останется
к концу года, ты просто молодчина, то есть это самая тяжелая работа. И мы
должны понимать, что этот тренер должен быть на виду страны, потому что
он обеспечивает участников Олимпийских игр 32-го года. То есть в этом
случае совершенно другая и атмосфера в обществе к тренеру, который
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работает в ДЮСШ. Что нужно, почему сейчас такого нет? Я вам скажу
почему, как управленец-кибернетик, потому что на сегодняшний день мы
имеем полную информацию об этих 1 тысяча 197 человеках. Имеет ли
возможность тренер, который работает в глубинке, получить все механизмы,
которые сегодня, статистику, которую автоматически мы делаем в
министерстве, нормативную базу и так далее. Так вот еще примерно даже
два года тому назад я бы здесь не выступал. Это нельзя было сделать.
Сегодняшние информационные технологии позволяют сделать, преодолеть
тот разрыв, который на сегодняшний день есть.
Итак, вот первая диаграмма. Я хочу, чтобы мы поняли, реально мы
контролируем и имеем достаточно полную информацию для управления
0,24 процента, то есть меньше четверти процента всего спортивного загалу
Украины. 99,76 сотых вне оперативного управления государства. И тоже
самое вы сами подтвердите как профессионалы, и на районном уровне, и на
городском, и на областном, потому что мы раз в год где-то в город – это
наверное, конец ноября, декабрь, область – конец декабря. А потом
министерство собирает статистику когда? Конец декабря, январь, февраль, то
есть мы раз в год получаем таблицы с печатями в бумажном виде. И что мы
можем сделать? Мы можем увидеть оперативно, что делается в режиме онлайн?
Так вот второе какое решение? Как сделать так, чтобы каждый тренер,
каждый методист ДЮСШ, каждый директор имел реальную информацию в
он-лайн режиме и государство тоже? Очень просто, с точки зрения решения,
в то, что сказал Роман Владимирович, новые подходы. Решение очень
просто: министерство освіти, до речі, вроде бы уже подписало в Microsoft,
да, договор по облаку, по использованию облака, да. Значит, ну, плюсы и
минусы я скажу, если позволите, а сейчас суть, суть такая, когда мы вводим,
вы знаете, тренер, чтобы получить зарплату, должен в сентябре подать
группы. Если группы начальной подготовки, сколько мы даем? Месяц, ну, до
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30 сентября. Так вот, когда он вводит, сейчас… сейчас уже пару лет нет
проблемы, что когда тренер вводит эту информацию, она автоматически
попадала на сервер министерства, сразу же эта группа живая и остальные все
группы также. И потом, когда тренер, например, идет на городское
соревнование, мы делаем, мы ему… и на любые другие, мы автоматически
подсчитываем все. Когда он… Ну, вы понимаете, идти на соревнования, что
нужно? Заявка. Значит, заявку тренеру практически не надо делать,
компьютер ему это, все это: фамилию, имя, разряд, тренер, общество, все
дает. Тернеру нужно будет самую малость – 10 процентов, да где, 5
процентов от того, что сейчас тренер делает, это показать, какие места занял
мальчик на первенстве города, не важно, это область, это может быть
Украина, это может быть мир. Но мы так в министерстве делаем для самого
верха. Тренер получает этот механизм, он только ставит: первое, второе
место или там 17-е, или заболел, выбыл. И так в течение года автоматически
каждый руководитель района, города может получать в режиме он-лайн
поздравления о том, что его в городе его воспитанник вот хорошо выступил,
если для маленького города на области, если на области… для этого… мало
того, мы автоматически получаем абсолютно справедливую, исключающую
любую коррупцию и личное влияние, систему формирования резерва
сборной и для области, и для страны.
Потому что если этот мальчик, компьютер рисует эту диаграмму, мы
видим, что по очкам он обходит тех, кто в сборной, он автоматически
попадаем в резерв. И даже если кто-то захочет его убрать, он не сможет.
Автоматически мы решаем проблему первого тренера. Потому что, когда уже
мастер спорта или МСМК начинаются разные интересные вещи. А когда
ребенок приходит ко мне, там, не важно, в гимнастику в 5-6 лет, или в
тяжелую атлетику в 10-12, или в шахматы, в шашки, вот то, что я знаю
хорошо, то никто не знает, какой у него будет результат. А так, на серверах
министерства это будет все записано. И через, не важно, 5-10 лет, когда он
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станет олимпийским чемпионом, даже если тренер будет на пенсии,
справедливость будет восстановлена. Не дай Бог, что-то с ним случилось, то
те, кто после него остаются, получат достойное вознаграждение.
То есть фактически – я прошу показать следующий график, - что нам
мешало, что мешало раньше это сделать. "Фактори, які отримують". Ну,
основные три фактора: нету денег для обычной школы для дорогостоящего
компьютера, для программного обеспечения. Это, действительно, если делать
для облака, это дорого. Только лицензия Microsoft годовая – это минимум 72
доллара, а если мы хотим полный фарш иметь, - это 300 долларов. Умножим
на 1 тисячу 300 школ…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я дуже вибачаюсь, у нас йде пряма
трансляція. О 17 годині її відключать. Тому я би хотів, ще є в нас декілька
виступаючих, хотів, щоб ми з повагою до колег відносились.
ЯЦЕНКО А.В. Добре, я тоді закінчую.
…предыдущий: "Схема функціонування". То, что я говорю, это не
сказки, это не мечта, реально эта схема функционирует в реальном масштабе
времени. Первые элементы построены. Вот то, что вы видите, это на самом
деле центральный сервер, который контролирует все, что делается, и
достаточно самого простого оборудования в любой школе, достаточно самой
маленькой линии Интернета. Вот сверху правая часть – это мы видим
удаленно, в любой части Украины, ну, в принципе, и в мире, если человек
вот с этим оборудованием находится, все состояние. Достаточно в World
набрать информацию – и мы полностью обеспечиваем поддержку.
Поэтому первое, я считаю, мы должны сказать, что есть единая система
управления спортом, и тренер ДЮСШ – это тренер, который готовит
олимпийского чемпиона Олимпийских игр через четыре цикла, статус его
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соответствующий. Письмо, которое идет, условно говоря, на вот эту вот
районную… хотите вы или нет, поддержать.
Я предлагаю тем директорам школ, тренерам, которые заинтересуются,
мы можем попробовать – и уже с сентября запустить этот проект, для того
чтобы мы увидели как он работает. Спасибо за внимание.
То есть это не мечты, это реально работающая модель и я очень
благодарен Роману Владимировичу о том, что он сказал об этих подходах.
Это правда, это мы можем делать и в спорте это должно работать.
Спасибо.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, дякую, Анатолій Васильовичу.
Для виступу слово надається заступнику голови Кіровоградської
обласної ради Степурі Ігорю Станіславовичу. Будь ласка.
СТЕПУРА І.С. Я не хочу повторюватися щодо того, що було вже
сказано попередніми спікерами. Очевидно, більшість проблем, особливо
представниками фізкультурно-спортивних товариств, були озвучені або і ще
доповнені будуть. Разом з тим, зважаючи на ті технічні проблеми, на ті
методологічні, можливо, проблеми, які ми тільки що на слайдах там, скажемо
розглядали, всі розуміють, що ключова проблема, це проблема браку коштів,
належного фінансування, тому що будь-які перспективні оптимістичні такі
наші очікування мають бути пов'язані з належним фінансуванням.
Тут відбувається ключове питання, можливо, нашої цивілізаційної
боротьби, в межах країни, ми її називаємо, на рівні декларації,
децентралізація, оптимізація. Я хотів би сказати, що насправді тут уже
прозвучало, що оптимізація як слово дуже всіх жахає на територіях, тому що
в принципі, якщо дивитися на оптимізацію чи то дитячих юнацькоспортивних шкіл, чи інших закладів освіти, комунальної сфери, вони не
можуть випереджати адміністративно-територіальну реформу, що в нас
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спостерігається в принципі на всіх територіях, починається, проводиться та
чи інша оптимізація тої чи іншої сфери галузі, при тому, що не проведена
реформа і скрізь на територіях ставиться питання органами місцевого
самоврядування і територіальними громадами: "Зачекайте, якщо ми зараз це
оптимізуємо, а завтра, можливо, у нас проект реформованої території буде
зовсім інший. Нам що по-другому разу ще раз оптимізацію проводити і
конструкцію змінювати?". Це перше.
По-друге, оптимізація, очевидно, в суті свого слова передбачає
оптимізацію видатків десь в одному місці для того, щоб сконцентрувати
ресурси і спрямувати їх на те, щоб покращити ситуацію десь в іншому місці.
Те, що ми спостерігаємо в органах місцевого самоврядування, цього не
відбувається. Тому що якщо сьогодні тут оптимізували яку-небудь школу,
заклад, спортивний, дитячо-спортивний заклад, спортивне товариство, то ці
кошти нікуди не прийшли і не допомогли на вирішення питань десь в іншому
напрямку. Вони потім просто вимилися, розмилися або спрямувалися на
зовсім геть інші проблеми. Це стосується того, що чи маємо ми ресурси для
того, щоб їх перекинути під час оптимізації для підсилення яких-небудь
акцентованих завдань.
Через те, що ці вивільнені кошти вимиваються з місцевих бюджетів і
спрямовуються на вирішення непрофільних спорту завдань, ми ставимо
питання, чому так відбувається? От я сьогодні почув спочатку, значить,
голова Комітету Верховної Ради України це озвучив, потім я почув це від
заступника міністра освіти про те, що… Ну, в принципі, це все є
повноваження місцевого самоврядування. Якщо у них там є відповідальні
державні люди, вони будуть спрямовувати і, значить, вистачить для
вирішення цих питань.
Так, дійсно, бачите, як зазначено навіть у наших матеріалах, майже 95
відсотків загального фінансування складають кошти місцевих бюджетів. Але
з іншого боку, що нам заважає? Нам заважає те, що не вирішено питання
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філософії бюджетного фінансування тих чи інших напрямків. Фактично, я не
погоджуюсь з тим твердженням, що все є в руках органів місцевого
самоврядування і вони можуть вільно розпоряджатися коштами. Тому що,
буквально, я можу наводити, от мій колега з Вінницької обласної ради уже
наводив певні приклади, а я можу навести зі свого боку, які іноді доводиться
до… ну, так сказать, гумористичних сюжетів, тому що… Скажімо так: з
одного боку ми маємо вирішувати питання соціально-економічного розвитку
культури і спорту, того, іншого. Але з іншого, адміністрації, обласні
адміністрацій, районні державні

адміністрації

починають звертатися,

тиснути, і прохати того, щоби органи місцевого самоврядування закрили
дірки чи інші проблеми, які не є профільними органам місцевого
самоврядування, наприклад, розробили програму по боротьбі там з
тероризмом в області, дайте гроші на її фінансування. А це, можливо, гроші,
які вийняли із спорту.
Хоча що таке? Хіба це є завдання органів місцевого самоврядування –
займатися боротьбою з тероризмом і фінансувати СБУ?
Значить, потім, наприклад, питання… І ще одна програма прийшла…
наприкінці минулого року прийшов представник Нацполіції і сказав: нам
всім дали по всіх областях зробити, значить, програми і дайте нам кошти
Я кажу: "Чекайте, це не завдання органів місцевого самоврядування –
фінансувати поліцію, яку і так за бюджетом 2017 року на 12 відсотків
підняли, у них мільярди". Значить, якщо чесно називати, тобто де брати ці
гроші? Я вважаю, що органи місцевого самоврядування не повинні заміняти
функції державної влади. І коли ми заміняємо, там боремося з тероризмом,
фінансуємо

Нацполіцію,

робимо

ремонти

Держказначейству,

беремо

шефство над військовими частинами, а потім у нас не вистачає на
елементарне, ми кажемо, ми не можемо профінансувати садочки, школи і в
тому числі спортивні школи, а я уже на одній із сесій обласних рад вже
жартома сказав: "Слухайте, якщо ми так уже по-державницьки за все
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беремося, давайте ми ще й профінансуємо з обласного бюджету програм у
боротьби із таненням льодників і освоєння космосу". Тобто тут те, що не
нашими природніми завданнями. Тобто я хочу сказати, очікування, пов'язані
із новими надходженнями в бюджети органів місцевого самоврядування з
боку державної і центральної влади озвучуються таким чином, що, мовляв,
тепер у вас є кошти – будь ласка, беріть і використовуйте. Але у нас немає
цих коштів, тому що, разом із тим, навіть якщо нам які-небудь нові податки
дали більше надходження, разом із ними нам уряд одразу дарує нове
навантаження і кожен практично бюджетний рік нам нав'язує, значить,
модель фінансування тих чи інших напрямків, і виявляється тоді, як в тому
анекдоті, коли, як кажуть, прийшов чоловік до іншого там, значить, каже:
"шановний, а чи не можна в вас водички попити?" – "А чого ж не можна, ось
колодязь, візьміть, попийте". "Так, а там же ж злий собака" – "Так, отож". От
тут отак, прийшли гроші: "А чого ж не можна – візьміть профінансуйте
спорт". – "Так, а ви ж нам нав'язали, що ми повинні витратити кошти тепер,
значить, на харчування, на перевезення, на і так далі, якісь пільгові
категорії". – "Так отож".
Тобто ми не є абсолютно всесильними в органах місцевого
самоврядування для того, щоб розпоряджатися нашими бюджетами. Тому я
вважаю, що ключове питання все-таки зараз має бути вирішено на рівні
державних органів влади, на рівні уряду, на рівні Верховної Ради. Ми маємо
зрозуміти, якщо це децентралізація, то вона повинна дати нам право на
прийняття рішень – раз, а, по-друге, право на ресурси. Було неодноразово
обіцяно про те, що територіальні громади, особливо, якщо вони будуть
створювати

об'єднанні

територіальні

громади,

що

вони

отримають

можливість розпоряджатися і землею, і іншими ресурсами, і так далі, чого
немає. І всі такі про цю цукерочку, значить, мріють.
Я хотів би сказати. у нас виникають і інші проблеми. Є, наприклад,
конкретні створені органи об'єднані територіальні громади, які хочуть взяти
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на себе, під свою відповідальність ті чи інші комунальні заклади або школи,
або охорони здоров'я, або спорту. Але у них виникають проблеми з
районними радами, і це питання не розв'язане. І що найцікавіше, коли на боці
районної ради проти об'єднаної територіальної громади займає позицію і
..….. голова райдержадміністрації і починає вставляти палки в колеса. І це
означає, що значить, тобто все-таки не всі повноваження і можливості є в
органів місцевого самоврядування для того, щоб вільно ці кошти спрямувати
на вирішення спорту. А з точки зору такого глобального, пафосного,
безумовно, ми розуміємо, що всі держави в світі конкурують на рівні двох
складових – здоров'я і освіта. Тому що хвора і малоосвічена нація нічого не
здобуде у цьому світі. Але дайте нам, дійсно, ці повноваження на місцях для
того, щоб ми могли допомогти спорту розвиватися належним чином. Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Запрошую до виступу начальника Управління молоді та спорту
Дніпропетровської

обласної

державної

адміністрації

Пшеничникова

Олександра Петровича. Будь ласка.
ПШЕНИЧНИКОВ О.П. Спасибо, Артур Леонидович. Я уверен, что в
этом зале нет тех лиц, которым не интересна судьба работы детскоюношеских спортивных школ. Вы поверьте, сегодня была возможность два
раза переделать выступление, и по итогу, которое я прописал выступление, я
от него полностью отхожу по причине того, что ряд выступающих
озвучивали основные лейб-мотивы развития детских спортивных школ, их
перспективы, проблемные питання, как нам идти.
Остановлюсь на ряде тех пунктов, которые мы видим со стороны
Днепропетровской области, я думаю, это интересует и другие территории.
Создание объединённых территориальных громад.
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Первое. Рекомендации Министерству экономики. Ноль – сфера
физкультуры и спор, не говоря уже о детско-юношеских спортивных школах.
Далее

идем.

Структуры,

которые

будут

управлять

развитием

физической культуры и спорта, один специалист – освіти, физическая
культура и спорт и соцзахист. Что будет делать при территориальной
громаде такой специалист? А это уже идет, в Днепропетровской области
сегодня зарегистрированы, выбраны 16 территориальных громад. В этом
году задача руководства в области 56 будет избранно, мы теряем территории,
содержание детско-спортивных школ, которые создавались годами на базе
районных центров и территориальные громады не хотят финансировать
соответственно с разных источников эту детскую спортивную школу, эту
спортивную инфраструктуру. У нас, в примере, в Апостолском районе три
ДЮСШ, сегодня – одна, потому что территориальная громада взяла на себя
общее финансирование, а районной помогать не будем, потому что мы туда
возить детей не будем.
Следующий вопрос, который хотелось бы остановится, это по двум
моментам,

по

нормативно-правовой

базе.

Хорошо,

что

сегодня

рассматриваться Закон "Про физическую культуру и спорт" и Виктор
Петрович говорил об этом, и Закон о меценатстве, большое спасибо, что он
есть. По второму чуть позже скажу.
Закон Украины "Про физическую культуру и спорт". У нас на местах
один вопрос. Мы идем в перспективу того, что спортивны клубы и
федерации – нет проблем никаких, поддерживаю двумя руками за. А где
государственное развитие сети детско-юношеских спортивных школ? Где
задача в этом законе, что мы с ними будем делать дальше, что должны делать
органы місцевого самоврядування?
По Закону о меценатстве. Артур Леонидович, вы написали в решении
20 процентов с общего объема финансирования направлять на учебноспортивную

работу.

Нереально

это

сегодня.

При

187

миллионов
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Днепропетровской области с общими цифрами 14 миллионом, я имею в виду
приобретение на учебно-спортивную работу, 14 миллионов. Мы не сможем
такие цифры планово выполнять. Но при принятии Закона Украины про
меценатство в спорте, этот порог можно немножечко выше поднять.
Сегодня Анатолий Васильевич говорил о том, по перспективе. Я вам
хочу проинформировать, что в Днепропетровской области разрабатывается
паспорт спортсмена. Первый замминистра Гоцул Игорь знает об этом и мы
предлагали, показывали, рассказывали. Мы надеемся, что с 1 сентября 17-го
года он будет работать. И я хочу вам привести один момент – исчезнут
"мертвые души".
Я вам хочу сказать, что у нас 14 детских спортивных школ минус, но
когда мы разобрались о том, что были предоставлены возможности 365
ставок, создано 11 новых детских спортивных школ, а на работу пришло 301
человек, потому что им не выгодно идти работать там, где контроль и все
остальное. Это не в укор физкультурно-спортивным обществам. 12 детских
спортивных школ, физкультурно-спортивных обществ – регистрации по
одному адресу. Вы понимаете, о чем я говорю.
Поэтому есть определенные проблемы в этих вещах, но, тем не менее, в
области с 2014 года, когда был фонд соцстраха, плюс 65 процентов объема
финансирования с местных бюджетов, в 2016 году 110 миллионов с
областного и местных бюджетов на развитие сферы физической культуры и
спорта. И самый главный вопрос: а кто когда-то определит, какой порог
занимающихся в детских спортивных школах по количеству занимающихся?
Кто должен сказать, что в сельском районе должно быть там 7 процентов, а
больше не бывает, а в больших городах 12,5-15 – это норма? Мы сегодня
имеем 42 тысячи занимающихся в детских спортивных школах – понятно! 30
тысяч с лишним по новому отчету министерству, который мы сдаем, детей,
охваченных физкультурно-оздоровительной работой, и 15 тысяч занимается
детей в спортивных клубах. Развитие видов спорта: более 120-и – каких 12069

и? – 140-а в Днепропетровской области. Другие формы приобщения детей к
жизни. Мы же должны понимать, что мы не можем идти безразмерно вперед.
И проанализировав по Днепропетровской области процент уменьшения
ежегодно – я работаю с 1985 года, у меня есть статистика – каждый год от 2
до 5 процентов уменьшение при хороших финансированиях.
Поэтому рекомендации, которые вы дали, нужно иметь, может быть, 20
процентов на учебно-спортивную работу – это многовато, и все-таки когда
вот такие комитеты заслушивания проходят… хотелось бы, чтобы здесь
были представители и Минэкономики, и Минфина. Мы говорим сегодня о
расчетной формуле для физкультуры и спорта по остаточному принципу,
Минэкономики в "Сталому розвитку економіки України" где нас видит?
Полустрочкой какой-нибудь там в тексте? Хотелось бы это, чтобы тоже они
услышали.
Спасибо, Артур Леонидович. (Оплески)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Петрович, я вам коротко відповім.
Колеги, ми завжди запрошуємо на такі засідання і Мінекономіки, і
Мінфін, тому що ми розуміємо, що ті міністерства профільні, які
відповідають за гроші, а тут питання в нас фінансування – це основна тема
нашого сьогодні зібрання, тобто вони повинні бути як мінімум на рівні
заступника міністра, щоб вони нам відповіли

і багато питань у нас є,

сьогодні уже зібралося, щоб вони змогли відповісти нам на це питання. Але
ж, я думаю, що все ж таки, як це і було, коли ми отримали все ж таки 100
мільйонів гривень додаткової субвенції на цільові субвенції ДЮСШ, це були
такі знаєте точечні походи нашого комітету разом з міністерством. На жаль,
поки та схемах роботи, на жаль, вона дії. Вона діє. Я вважаю, що це повинно
буде закладатися у бюджеті, коли бюджет голосується на поточний рік, а не в
точечному режимі ми повинні вибивати ці гроші у Кабінету Міністрів
України. Ці гроші повинні бути закладені, і я з вами повністю згодний, що
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Міністерство економіки і Міністерство фінансів повинні присутні бути на
цьому засіданні. Дякую.
Колеги, для виступу слово надається президенту Української федерації
карате, Левчуку Сергію Андрійовичу.
ЛЕВЧУК С.А. Доброго дня, шановні колеги! Я хотів би звернути увагу
на те, що як, на мою думку, є певний дисонанс між

темою сьогоднішньої

розмови і виступами багатьох функціонерів із тих присутніх сьогодні. Адже
ми з одної сторони декларуємо напрямок розвитку українського суспільства
і, зокрема, спорту в сторону децентралізації влади, в сторону європейської
інтеграції та сторону ринкових стосунків. Проте, в той же час, як мені
здалося, сьогодні більшість виступаючих говорили про збереження системи,
яка є існує в умовах саме планової економіки. Адже говорити про
функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл в умовах децентралізації
і без зміни їхнього як це функціонального призначення було б не зовсім
вірно. Напевно коректніше говорити про модернізацію дитячо-юнацьких
спортивних шкіл в умовах децентралізації та от

руху до

європейської

інтеграції.
На сьогодні ми маємо виключно розмову про бюджетне фінансування,
звучать тези про необхідність субвенцій державної підтримки. Чому ми
забуваємо про те, що основна місія дитячо-юнацьких спортивних шкіл – це
надання послуг, саме послуг по доступу дітей, громадян України, населення
до занять фізичною культурою і спортом. І говорячи про виключно мережу
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, ми чомусь жодного разу сьогодні не
згадали про те, що існує, хоча дехто з виступаючих згадував, що існують і
інші заклади, які надають ці послуги – це і приватні спортивні клуби, і
мережеві фітнес-зали, мережі і так далі. Чомусь будь... фактично обійдене
увагою те, що українська нація займається і в інших суб'єктах спортивного
існування, спортивної інфраструктури. Можу сказати, що

яскравим
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прикладом цього є мій вид спорту – карате, який на сьогодні фактично не
інтегрований ніяким чином в діючу систему масового спорту, немає жодної
дитячо-юнацької спортивної школи. Є відносно невелике фінансування зі
сторони міністерства, яке, тим не менше, дає можливість і в масовому спорті
досягати досить відчутних кількісних результатів, і в спорті високих
досягнень демонструвати результати не гірші за інші єдиноборства, інші
олімпійські види спорту.
Я хочу підтримати слова, до речі, міністра про те, що є певна
дискримінація закладів, які надають спортивні послуги. І на сьогодні ми
говоримо лише про ті структури, які підпорядковуються комунальним...
мають комунальну форму власності і мають бюджетне фінансування. Тому
пропоную звернути увагу на цю проблему. Крім того, хочу зауважити, що на
моє переконання, ця проблема, знову ж таки, виростає від існуючої статті 5
Закону про фізичну культуру і спорт, яка говорить, що виключно держава
займається управлінням сферою фізичної культури і спорту, що суперечить
Олімпійській хартії і суперечить 2014 року Конвенції Організації Об'єднаних
Націй. Дякую. Не буду затримувати вашу увагу. (Оплески)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Колеги, колеги, наша дискусія підходить до кінця. Хтось ще єсть
бажаючі виступити коротко? Будь ласка, представтесь, да, і підійдіть до
мікрофону.
ГОНЧАРЕНКО Ю. Добрий день, Артур Леонідович! Добрий день,
шановні колеги! Я, перш за все, вибачаюсь за, може, свою нахабність,
враховуючи, що час у нас уже проходить нашого засідання. Але я довго часу
у вас не займу. Я директор комунального закладу Білоцерківської міської
ради дитячо-юнацької спортивної школи номер 1, депутат міської ради
Гончаренко Юрій.
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Я хочу підкреслити одну важливу річ, робочий стаж в мене складає 8
років, з них 28 років я працюю у сфері дитячого спорту. І я сьогодні дуже
вдячний своєму колезі Сергію Степановичу, який біля мене знаходиться,
який підняв питання саме дійсно проблеми тренерського складу дитячоюнацьких спортивних шкіл, а саме те, що кожний рік дитячо-юнацькі
спортивні школи гублять своїх фахівців.
Заклад ,який я очолюю на сьогоднішній день має 8 тисяч 806 метрів
квадратних, щоб ви зрозуміли. Це, можна сказати, комплекс, де функціонує 6
видів спорту, де навчаються спортивні класи і база може надавати ці саме
спортивні секції, де я працюю, спортивні секції саме в межах цього
спортивного комплексу, не використовуючи, скажемо так, загальноосвітні
школи.
Місто Біла Церква невелике місто, 200 тисяч населення. Але в місті
працює

6

дитячо-юнацьких

спортивних

шкіл,

4

підпорядковані

спорткомітету, 2 освіті. Різниці немає між тренерами, але є дуже велика
різниця між тренерським складом і освітянським. Різниця дуже проста,
фактично мій колега це все озвучив. У мене є на сьогоднішній день ще місія,
крім того, щоб я тут у вас, з вами, як кажуть, перед вами виступав, в мене є
невелика місія – це звернення до Кабінету Міністрів України та Верховної
Ради. Звернення, якщо дозволите, можна зачитати, да?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка.
ГОНЧАРЕНКО Ю. "Звернення Білоцерківської міської ради щодо
віднесення

працівників

дитячо-юнацьких

спортивних

шкіл,

зокрема,

тренерів-викладачів, методистів, заступників директорів з навчальноспортивної роботи та директорів до педагогічних працівників".
У зв'язку з низькою заробітною платою та фактично відсутністю
фінансування навчально-спортивної роботи, придбання спортінвентаря та
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обладнання з кожним роком ситуація в галузі спорту, а саме в дитячоюнацьких спортивних школах погіршується. Молоді спеціалісти на роботу за
фахом не влаштовуються, фахівці середнього віку звільняються, вони
виїжджають за кордон (це я вам кажу по своїй спортивній школі, за фахом
працювати закордон їдуть). Ну а, зрозуміло, більшість працівників – це
тренери пенсійного віку. Ну я репліки, звернення можу ставити саме просте,
нічого кращого ці цифри не можуть казати за свою, як кажуть, роботу чи
якийсь недолік.
В місті працює 123 тренери, з них 40 – сумісники, то есть третя частина
це сумісники. Як вони працюють як сумісники, кожен з нас може зробити
свій висновок, бо це сумісники, є основна робота.
Крім того, по статистиці за останні 3 роки в місто Біла Церква, це
функціонує, повторюю, 6 шкіл, 200 тисяч населення, за останні 3 роки
молодих спеціалістів на роботу прийшло аж 9 чоловік, на сьогоднішній день
їх залишилось аж 3. Робіть висновки самі що буде далі, зрозуміло, з нашими
молодими спеціалістами, не кажучи, будемо так говорити, за тих людей, які
були, тоже сьогодні тут сказано моїм колегою, фанати, їх залишилось у нас
мізер, просто мізер. Так, вони дійсно фанати до сьогоднішнього дня. Але ж
вони, крім заробітної плати, ще мають що? Правильно, пенсію.
Якщо порівняти працівників освітньої галузі та тренерів спортивної
школи, то вони мають більше тижневе навантаження, меншу відпустку, не
мають права виходу на пенсію за вислугою років, не отримують доплату в
розмірі 20 процентів за престижність роботи, мають 6-денний робочий
тиждень, ну і при цьому, зрозуміло, що виїжджають на змагання у неділю і
виїжджають на змагання за межі, зрозуміло, свого міста. І все це при тому,
що освіта в державі обов'язкова, а зайняття спортом за бажанням. Тобто
тренеру треба, на відміну від вчителя, знайти учня, навчити його, утримати в
секції та ще й досягти спортивних результатів вихованців, за що отримує
відповідну категорію.
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Зміни та доповнення, внесені Міністерством молоді та спорту України
від 06.07.2016 року (№ 2675) до Наказу Міністерства молоді та спорту від
13.01.2014 року (№ 45), фактично унеможливлюють отримання першої та
вищої категорії, що сказав знову-таки мій колега на цьому зібранні, тренерам
і несуть за собою отримання нижчого розряду. І це призводить знову до
зменшення заробітної плати, та ще й до небажання передавати спортсменів
вищої категорії до спеціальних спортивних закладів для їх подальшого
спортивного росту.
У зв'язку з вищевикладеним прошу вас сприяти вирішенню питання
щодо віднесення працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, зокрема
тренерів-викладачів, методистів, заступників з навчально-тренувальної
роботи та директорів до педагогічних працівників, що буде означати
поширення на них умов оплати праці працівників закладів освіти, і хочу
підкреслити, при цьому залишивши стимулюючі доплати та надбавки за
підготовку і вдосконалення спортсменів вищих категорій - їх дуже маленька
кількість, дуже маленька, - що позитивно відобразиться на кількісному та
результативному рівні учнів, які займаються спортом, та в цілому на
вихованні здорової та всебічно розвиненої нації держави. Звернення
прийняте на 25 сесії Білоцерківської міської ради 9 лютого 2017 року.
Міський голова Геннадій Анатолійович Дикий.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
ГОНЧАРЕНКО Ю. І ще одне. Висновок та рекомендації – це вже
обласної ради, - якщо можна, я вам передам потім, да?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви дайте до комітету в письмову виді. Я думаю, що
зачитувати його не потрібно.
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ГОНЧАРЕНКО Ю. Тільки два слова тоді. Постійна комісія з питань,
підкреслюю, бюджету та фінансів Київської обласної ради сьомого
скликання вирішили доручити голові Київської обласної ради звернутися до
Міністерства молоді та спорту Кабінету Міністрів України, Міністерства
освіти і науки України з пропозицією щодо можливості внесення працівників
дитячо-юнацьких спортивних шкіл до категорії педагогічних працівників.
Вибачте. Дякую за увагу. (Оплески)
_______________. Артуре Леонідовичу, дуже коротко. Начальник
Управління Житомирської області. Хочу сказати, зазначити, що якщо и
будемо працювати в такому плані і фінансувати з обласної ради школи ФСТ,
нам треба опрацювати статути і положення, тому що підпорядкування дуже
викликає багато запитань. Розумієте, коли ми звертаємося до них з будьякими перевірками, вони говорять, що вони – громадські організації, коли їм
потрійно фінансування – вони говорять, що ви повинні фінансувати. Будь
ласка, дуже важливе зауваження і я думаю, що потрібно доопрацювати.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Дякую, колеги.
Будь ласка.
_______________. Я просто два слова, давайте, коли говоримо про
тренерів, не будемо забувати, що в нас є тренери спеціалізованих шкіл, шкіл
вищої спортивної майстерності і які за свою хорошу плідну роботу і
досягнення

результатів,

отримують

хороші

надбавки.

Можливо,

не

переводити нас всіх в педагогічних працівників, а все-таки подивитися на
тарифну сітку, із збільшенням нам тарифів, і доведення їх до нормальних
людських… рівня, а не об'єднувати всіх, бо не всі...
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Это правильно.
_______________. Ну, розумієте, не всі бажають, як казали, повірте
мені, більше... більшість не хочуть. (Шум в залі)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Колеги...

(Оплески)

Колеги,

колеги,

після

обговорення

такого

нагального питання, проблем, з якими зіткнулися дитячо-юнацькі спортивні
школи, ми спільно повинні визначити механізми подальшого ефективного
функціонування цих закладів. Водночас необхідно термінове втручання
міністерства... Міністерства молоді і спорту в цю критичну ситуацію щодо
наведення порядку і функціонування дитячо-юнацького спорту.
Колеги, з свого боку наш комітет робив і буде робити все можливе на
законодавчому рівні, стимулювати депутатів Верховної Ради України, які не
входять в наш комітет на голосування, ефективне голосування і роботу із
законодавчими актами, конструктивними законодавчими актами, які сьогодні
можливо зробити до виконання.
Якщо хтось не додав свої пропозиції, прошу в тижневий чи
двотижневий строк передати їх до секретаріату у письмовому виді. На
слідуючому засіданні нашого комітету, яке відбудеться уже в березні місці,
ми узагальнимо всі пропозиції, які тут пролунали і, я впевнений,
проголосуємо рекомендації комітетських слухань.
Я хочу сказати одне, що тільки разом ми з вами, наш комітет відкритий
до спілкування, ви знаєте, завжди до нас можна попасти і завжди ми готові
не тільки до спілкування, але і до конструктивної роботи. Ми багато
проводимо круглих столів, багато зустрічей, багато виїзних засідань в різних
областях і районних центрах нашої держави. Тому ми завжди відкриті до
діалогу,

будь

ласка,

звертайтесь,

вносьте

свої

пропозиції

до

тих

законопроектів, які пишуть народні депутати, подає Кабінет Міністрів
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України, не завжди вони проходять. І ще раз хочу наголосити, що ми
працюємо дуже ретельно з усіма законодавчими актами і виносимо в зал
тільки вже якісний продукт з цим матеріалом, який нам дають народні
депутати, які не входять в наші законопроекти.
Тому всі законопроекти, вони є сайті, долучайтесь до роботи, щоб ці
законодавчі акти були конкретні і їх можна було виконувати виконавчій
владі, а наше вже завдання як народних депутатів роботи все, щоб виконавча
влада їх виконувала і, щоб не було так як ми казали, що двох профільних
міністерств, яких стосується засідання нашого комітету, це Міністерство
фінансів

і

Міністерство

економічного

розвитку

України,

не

були

представники на засіданні нашого круглого столу. Що, що?
_______________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто був?
ДІДЕНКО С.О. Міністерство фінансів.
ГОЛОВУЮЧИЙ. А, хто ви?
ДІДЕНКО С.О. Представник – директор департаменту Діденко Сергій
Олексійович.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. Ну. вам є що сказати? От, а чому вас
немає в списку?
ДІДЕНКО С.О. Як це немає?
_______________. Виступаючих.
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Виступаючих, я маю на увазі. Виступаючих, я маю на
увазі.
Шановні, колеги, я вам скажу так, при всій повазі до вашого
департаменту, я впевнений і це, знаєте, ми будемо наполягати на цьому, наш
комітет наполягати на цьому, що на засідання такого рівня як сьогодні
проходить у прямому ефірі був заступник міністра даного міністерств:
Міністерства фінансів, Міністерства економіки. Заступник міністра повинен
тут бути і відповідати на це питання, а не начальник департаменту, який не
захотів навіть виступати тут.
Колеги, я дуже вам всім вдячний за роботу, я вам дуже вдячний за те,
що ви сюди прийшли. Ви знаєте, у нас даже недостатньо було місць сьогодні
і Апарат Верховної Ради не очікував стільки людей, і я впевнений, що,
знаєте, якщо взагалі вам, знаєте… для мене дуже приємно, що не все одне
сьогодні громадськості, не все одне сьогодні, що сфера фізичної культури і
спорту потребує допомоги.
Я дуже вдячний, що ви всі відкликнулися на цей круглий стіл, і я вас хочу
запевнити, поки ми тут є у Верховній Раді, поки наш комітет працює, а він
буде працювати, ви завжди можете розраховувати на наш захист, на нашу
допомогу і завжди ми відкриті до діалогу.
Дякую всім за увагу. (Оплески)
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