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Веде засідання Голова Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, 

спорту та туризму А.Л. ПАЛАТНИЙ 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, шановні друзі, народні депутати, 

запрошені! Незважаючи на гарячу виборчу кампанію та останні засідання 

Верховної Ради України цього скликання чи передостанні засідання, ще ми не 

знаємо, наш комітет сьогодні проводить комітетські слухання на тему: "Шляхи 

реформування державної політики у сфері фізичної культури і спорту".  

Рішення про проведення слухань було викликано численними 

зверненнями фізкультурно-спортивних товариств, дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл щодо серйозних проблем з фінансуванням та незрозумілих 

незрозумілостей громадськості проектів реформування сфери фізичної 

культури і спорту. 

Шановні колеги! Впевнений, що всі присутні знають, у якій складній 

ситуації сьогодні опинилась наша держава. Всі ресурси сьогодні спрямовані на 

підтримку нашої армії, яка протидіє зовнішньому агресору. В цих умовах 

скорочено фінансування всіх галузей, в тому числі і спортивної. 

 Тому, на думку членів нашого комітету, ми сьогодні, насамперед, 

повинні говорити про виживання сфери фізичної культури і спорту в цих 

умовах, а вже потім будувати плани кадрових реформ.  

Із спілкування зі спортсменами, тренерами, спортивними фахівцями я 

зробив висновок, що всіх найбільше непокоїть незрозуміла законспірованість 

проголошеного плану реформування спортивної сфери. Навіть комітет не зміг 



отримати будь-які матеріали щодо запланованих так званих реформ. Важко 

зрозуміти причини цієї законспірованості. На мою думку, якби проект реформи 

був опублікований на сайті Міністерства молоді і спорту і розісланий у 

спортивні організації, спортивна громадськість реагувала би на ці події 

набагато спокійніше. Тому сподіваємося, що сьогодні перший заступник 

міністра зможе відповісти на всі гострі питання. На мій погляд, при 

реформуванні необхідно зберегти всі спортивні кадри, всю інфраструктуру, 

весь потенціал, що працює на фізичну культуру і спорт, потенціал, який 

насамперед себе багато показав. Неприпустима є пропозиція, що пролунала від 

деяких реформаторів про скорочення значної частини дитячо-юнацьких  

спортивних шкіл та створення на їх базі приватних клубів, які будуть 

працювати на чийсь прибуток.  

Це стосується і пропозиції щодо зміни джерел фінансування спортивної 

сфери. Безумовно, можна перевести  і спортивні товариства і спортивні школи 

на фінансування з місцевих бюджетів. Проте місцеві бюджети нездатні 

забезпечити це фінансування взагалі. Зараз навіть такі великі міста як Харків та 

Дніпропетровськ заявляють, що не мають можливості додатково фінансувати 

спортивну сферу. 

Що тоді говорити про двохтисячні обласні центри та містечки. Я вже не 

говорю про непоодинокі спроби депутатів деяких місцевих рад приватизувати 

частину земельних ділянок спортивних шкіл. В це входить і майно спортивних 

шкіл, ми знаємо, це не раз було. Тому на сьогоднішньому  етапі зміна джерел 

фінансування спортивних шкіл та спортивних товариств нереальна і, більш 

того, дуже небезпечна для спортивної сфери.  

Ні для кого не секрет, що в ДЮСШ займаються насамперед діти з 

багатодітних та малозабезпечених сімей. На жаль, кількість цих дітей через 

великі втрати, які понесла наша країна у противостоянні з російським 

агресором та їх найманцями, суттєво збільшилась. І куди підуть ці діти після 

закриття цих шкіл? Відповідь проста і зрозуміла – на вулицю. Наслідки теж 



зрозумілі. Це зріст приступності дитячої насамперед, алкоголізму, наркоманії і 

всіх негативних явищ. Також панам комерсантам я би сказав, що хай вони 

шукають де заробляти в іншому місці.  

Ми повинні змінити пріоритети роботи наших дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл. Як свідчить досвід реформування європейського футболу, 

необхідно дати дитині вільно розвиватися у спорті без шаленої гонитви за 

результатами. У  спорті не може бути безперспективних дітей. Тим більше, ми 

всі розуміємо, далеко не всі юні спортсмени стануть Сергієм Бубкою, Андрієм 

Шевченком, Віталієм Кличком і так дальше. Для нас головне – отримати 

здорову, духовну, розвинуту особистість.  І саме в цьому повинен бути 

пріоритет реформування сфери фізичної культури і спорту. Пріоритет 

залучення до занять фізичною культурою і спортом більшої кількості людей, 

розвитку масового спорту.   

У цей складний період для держави не можна забувати про проблему 

фінансування спортивної сфери. Наша сфера вже майже 3 роки живе без 

державної програми і це прямо відображається на її фінансуванні. Спочатку 

попередній уряд вніс проект програми без переліку заходів та відповідних 

обсягів їх фінансування. і ми це все добре з вами знаємо. І Верховна Рада 

України була змушена зняти цей законопроект з розгляду.  

У цьому році введено мораторій на прийняття нових програм, проте 

дивує, на жаль, інше. Коли Комітет Верховної Ради України з питань сім'ї, 

молодіжної політики, спорту та туризму звернувся до Прем'єр-міністра України 

з проханням у порядку виключення дати доручення щодо розробки та 

затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної 

культури і спорту на 2015-2019 роки ми отримали відповідь не від Прем'єр-

міністра, а від Міністерства молоді і спорту, що питання розроблення програми 

буде розглянуте після здійснення реформування сфери фізичної культури і 

спорту.        



Хочу помилитися, проте без  державної цільової соціальної програми 

розвитку фізичної  культури і спорту фінансування спортивної сфери може 

впасти нижче необхідного мінімуму і реформувати  без фінансування буде, на 

жаль,  уже нічого.  

Тому сьогодні, обговорюючи  плани реформування сфери фізичної 

культури і спорту, ми повинні торкнутися всіх  проблем нашої галузі, всіх 

напрямків, які хочуть реформувати, що пропонується по кожному напрямку, та 

заслухати фінансово-економічне обґрунтування.  В рекомендаціях слухань 

пропоную відобразити шляхи вдосконалення  державної політики розвитку 

фізичної культури і спорту.  

Шановні друзі, я думаю, що ми перейдемо до обговорення. Я хочу, щоб 

кожен із виступаючих висказав свої пропозиції, свої бачення відверто. Єдине, 

що хочу нагадати і  регламент. Для першого заступника міністра молоді і 

спорту  України  – до  15 хвилин, для виступів – до 7 хвилин. Якщо можна, щоб 

ми вклались в регламент,  тому що ця аудиторія буде  трошки пізніше зайнята. 

І зразу ми давайте перейдемо до обговорення. Я хочу  до слова запросити 

першого заступника міністра молоді і спорту України Вишняка Андрія 

Володимировича. Будь ласка.  

  

ВИШНЯК А.В. Шановний Артур Леонідович, друзі, народні  депутати, 

запрошені, вітаю вас! І я хотів би почати з того, що я повністю згоден з 

Артуром Леонідовичем стосовно  ситуації, яка є в країні, яка безпосередньо 

впливає на ситуацію в спорті, і про  те, що сьогодні  спорт фактично виживає за 

умов фінансування  та за умов його стану, до якого він   був приведений за 

останні 20 чи 30 років.  

Модель роботи  спорту в Україні, вона побудована за радянських часів і 

на сьогодні не відповідає взагалі не те, що існуючому стану розвитку  країни, а 



не відповідає  взагалі будь-яким здоровим принципам  економіки, здорового 

глузду та інше.  

Спорт в країні розвивається не завдяки, а розвивається незважаючи ні на 

що. Ми маємо досить добрі результати за останні олімпійські ігри. Ми  бачимо 

якісні виступи наших спортсменів на різних спортивних заходах світового 

масштабу та в Україні, і це досить важливо. Я  теж також згоден з тим, що ми 

не повинні втратити цей потенціал, який у нас є завдяки генетичним 

особливостям українців, які у нас є завдяки патріотичному напряму тих людей, 

які переймаються спортом сьогодні. 

Тому реформа, яку ми започаткували, вона за мету має, по-перше, 

збереження тих основних позитивних речей, які існують в українському спорті, 

і за мету ставить наступні три основні цілі. Це регулювання відносин між 

державою і спортом (на прикладі федерацій), це побудова правил по спорту 

вищих досягнень (правил відношень між державою і спортом) і масових видів 

спорту. Якщо коротко.  

Я хочу повернутися трохи до порядку подій, які відбувалися, і хочу 

наголосити на певних речах для того, щоб було зрозуміло, де ми зараз 

знаходимося, чому ми інформуємо чи чому ми не інформуємо громадськість та 

представників суб'єктів спорту в Україні. 

По-перше, за поданням Національного олімпійського комітету, з 

ініціативою деяких федерацій і за участю міністерства було створено робочу 

групу, яка за мету поставила собі реформування сфери фізичної культури і 

спорту. Я хочу наголосити, що це досить незвичайний стан, коли не 

міністерство, не Комітет зі спорту Верховної Ради, а самі суб'єкти спорту 

проявили ініціативу і були  долучені до створення  цієї робочої групи. Про що 

це каже? Це каже  про те, що найкращим,  я думаю, чином розуміють те, як має 

бути спорт, самі спортсмени на прикладі федерацій, на прикладі  того самого   

Національного олімпійського комітету, спорткомітету України тощо. 



За таких умов була створена робоча група, яка 10 вересня провела  

конференцію з обговорення цієї реформи. Було надіслано на всі суб'єкти  

дотичні до спорту, надіслані опитувальники і   була надіслана така чорнова  

концепція реформ.  

Скажемо так, як працює робоча група?  Робоча група  на сьогодні 

складається з представників… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Скільки осіб? 

  

 ВИШНЯК А.В. 6 осіб, я думаю, на сьогодні приблизно, якщо я не 

помиляюсь. Це представники Національного олімпійського комітету, це 

представники федерацій спортивних і представники міністерства. Причому,  

представників міністерства  в найбільшій кількості, це робоча група приблизно 

6 або 7 осіб, я точно зараз не пам'ятаю. Досить компактна. Але вона відкрита, і 

ми отримуємо кожен день пропозиції від фізкультурно-спортивних товариств, 

від будь-яких суб'єктів, дотичних до спорту. І ця   вся інформація зараз  

опрацьовується. І на виході 16 жовтня, за 2 дні, в НСК "Олімпійському" має 

бути презентація цієї концепції, яка буде включати в себе законопроект про 

спорт і фактично проект самої реформи.  

До цього часу робоча група готувала ці матеріали. Тому, можливо, 

комусь, або здається, або в нього  складається таке враження, що немає 

зворотного  зв'язку. Через 2 дні,  це відкрита  подія, ми всіх запрошуємо. Це та 

подія, на якій робоча група буде готова винести  і обговорювати цю реформу.  

Далі. 17 жовтня, тобто через три дні, ця інформація буде опублікована на 

сайті Міністерства молоді та спорту, буде доступна для всіх і законопроект, і 

концепція реформи. На протязі тижня ми чекаємо інформацію і будемо готові 

обговорювати сам законопроект. На протязі місяця ми будемо робити робочі 



візити по областях і проговорювати, і роз'яснювати, що ця концепція реформи 

має на увазі,  до чого це має привести. І десь після місяця-півтора будемо 

просити шановних депутатів підтримати цей законопроект.  

Це я розказав, приблизно, про те, як працює ця робоча група, які вона за 

мету ставить задачі собі, і як відбуваються фактично взаємовідносини  з усіма 

суб'єктами. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Андрій Володимирович.   

Єдине питання, я би хотів уточнення. Ви сказали  тільки що, що група 

нараховує шість осіб,  куди входять представники НОКа, представники 

міністерств і представники федерації. Це по дві особи від НОКа, від федерацій, 

і від міністерства? Приблизно так. Тоді у мене до вас коротеньке питання, і я би 

хотів почути, для всіх, я думаю, що всі звернуть увагу на це. Чому профільний 

комітет не приймає участі в цій робочій групі? Це профільний комітет, який  

сьогодні працює над низкою законопроектів, які, я не буду казати за ті роки, за 

ті каденції, але за сьому каденцію наш комітет був настільки роботоспособним, 

і от тут є федерації, тут є працівники міністерств і областей, яких ми сьогодні 

бачимо. Навіть якщо ми беремо до уваги, що голова комітету був опозиційний 

при Азарові, да, при керівництві уряду Азарова, то наш комітет при Верховній 

Раді в опозиції зайняв третє місце серед 29 комітетів. Тому, якщо ми сьогодні 

говоримо по фаховій розробці програми, чи  ми кажемо про якісь реформах, то, 

безумовно, без законотворчості, без Верховної Ради, без цієї бази ми не 

зможемо зробити якісні продукти. Тому оце  у мене є питання таке. Добре.  

  

ВИШЛНЯ А.В. Дякую за запитання, Артуре Леонідовичу. Я хочу 

завірити всіх, що ця робоча група не має ніякої політичної складової всередині. 

Єдина мета – це реформа в спорті, яка має прив6ести до поліпшення спортивної 

галузі. Збільшення людей, які займаються масовими видами спорту, а також 



покращення здоров'я нації, патріотичне виховання, спорт вищих досягнень та 

дотичні питання.  

Тому для того, щоб… І це робоча група, яка виконує на сьогодні частково 

технічні функції і консолідації тих пропозицій, які надані, та розробка  

концепції. До чого я це кажу. Що 16 числа у нас буде уже матеріал, з яким 

можна працювати широким загалом, до якого  можна буде долучати, 

безумовно, долучати представників комітету, які мають напрацьований 

інформацію і досвід. Тому це початок. Початок і для того, щоб почати 

працювати широким загалом або з професіоналами, які не є в складі робочої 

групи. Повинен бути початковий матеріал уже готовий. Оформлений у вигляді 

концепції та… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Андрій Володимирович. Я з вами трошки не 

згодний, що це є якась політична складова щодо роботи комітету в цій групі, 

тому що комітет, наш комітет, ніколи не був політичним. Наш комітет завжди 

працював на розвиток спорту, молодіжного спорту, дитячого і юнацького.  

Я впевнений, що, ми зараз, ну ми кажемо 16-го, це через два дні. По-

перше, я впевнений, що представники комітету повинні були працювати в цій 

робочій групі, щоб напрацювати ці матеріали, тому що я впевнений, що це 

тільки початок, і реформи не можуть відбуватися взагалі без законотворчої 

бази. Це, по-перше. 

По-друге. Ви ж знаєте, що зараз ми вступили в таку фазу виборів, і 

народні депутати сьогодні до 26 числа цього місяця будуть займатися всі 

передвиборчою кампанією. Тому що чи це потрібно було робити трошки 

раніше, чи я думаю, що ми перенесемо вже на восьму каденцію, тому що 

питання дуже складне і дуже сьогодні цікаве. Тому що ви бачите, що спортивна 

вся громадськість наша, вона сьогодні… ми сьогодні і цей круглий стіл, ці 



комітетські слухання сьогодні вони нам запропонували, і ми робимо на вимогу 

спортивної громадськості. Це, по-перше. 

Добре. Давайте рухатись далі. Я би до співдоповіді запросив 

Качуровського Дмитра Олеговича, голову робочої групи, як я розумію, з питань 

реформування галузі фізичної культури і спорту Міністерства молоді і спорту 

України і ще президента Федерації з плавання України, так?  

  

КАЧУРОВСЬКИЙ Д.О. Дякую, Артуре Леонідовичу. 

Добрый день уважаемые коллеги! Прежде всего я хотел бы сказать, что 

то, что наше с вами дело вызывает такое внимание  сегодня у руководства 

парламента, Кабинета Министров и администрации Президента, это уже 

обнадеживает. И прежде чем как бы коснуться некоторых концептуальных 

направлений, которые мы будем предлагать 16 числа, я хотел бы сказать об 

истории возникновения этой рабочей группы.  

Поскольку я как президент национальной федерации, думаю, что каждая 

общественная организация имеет право на свои инициативы, общественные 

инициативы. В данном случае, мы реализовываем нашу общественную 

инициативу  вместе с рядом других федераций, которые поддержал президент 

Национального олимпийского комитета. Делаем это все в свое свободное от 

работы время, за свои собственные средства. И благодарны министерству 

нашему, Министерству спорта, что они продемонстрировали полную 

открытость, предоставив нам всю информацию финансовую,  

организационную, которая дает нам возможность сегодня понять ту 

проблематику, с которой мы сталкиваемся с вами каждый день, и предложить 

пути решения этих проблем.  

Конечно же, когда мы  наработаем   наши предложения, а они будут 

наработаны, первая итерация –  это 16 число, то конечно  же, мы придем в  

парламент с просьбой поддержать наши инициативы. Но окончательное  



решение поддерживать подобного рода инициативы или не, эти решения 

принадлежат, безусловно, парламенту, Президенту, Администрации 

Президента  и    Кабинету Министров. Поэтому здесь уже наши возможности 

как у федерации, как у общественной организации, наверное, ограничиваются.  

Значит, скажу, что в нашей работе мы взаимодействовали со всеми 

федерациями, которые были нашими идеологическими единомышленниками. 

Поскольку, безусловно, в нашей работе есть один очень серьезный раскол  

идеологический, который касается статьи 5 Закона Украины "Про физическую  

культуру и спорт", где написано, что "держава керує сферою  фізичної культури 

і спорту". Мы считаем, что согласно Олимпийской хартии  и Европейской  

спортивной хартии Украины  державі потрібно підтримувати  фізичну культуру 

і спорт, а не керувати, и это ключевой момент, по которому у нас происходят 

идеологические разногласия.  

Все остальные вопросы  уже вытекают отсюда, поскольку  являются 

вопросами системными, которые выстраивают систему управления спортом по 

модели Советского Союза, где федерации и спортивные организации были 

устранены от  вопросов управления своими видами спорта. И таким образом 

это, пожалуй, единственный такой вопрос, который имеет свой идеологический 

раскол. Все остальные вопросы, которые мы предлагаем, из вашего 

выступления, Артур Леонидович, я думаю, что  на 99,9 процентов мы 

постараемся в наших предложениях закрыть все вопросы, о которых вы 

говорите. В первую очередь, это вопрос доступа, равного доступа к занятиям 

спортом детей в Украине.  

Сегодня при всей системе и том финансировании, которое мы имеем 

сегодня, доступ к занятию спортом имеет, по официальной статистике, а мы 

понимаем, что она не совсем актуально отражает ситуацию, 12 процентов 

детей, порядка 400 тысяч детей. Наши предложения будут такими, чтобы дать 

доступ каждому ребенку к занятиям физической культурой и спортом, причем 

без существенного увеличения финансирования.  



Второй вопрос касается спорта высших достижений и здесь, конечно же, 

задача стоит не потерять всех те и специалистов, и те наши сильные стороны, 

которые мы имеем сегодня. И поэтому наши предложения будут касаться того, 

как наоборот в данной сложной ситуации для нашей страны усилить наши 

возможности и принести нашей стране очевидный положительный результат в 

виде укрепления имиджа нашей страны, укрепления авторитета, в виде 

позитивного примера миллионов детей и укрепления целостности страны, 

потому что мы знаем, что с каждым поднятием флага на Олимпийских играх 

происходит объединения страны, востока, юга, запада, центра, севера, и это 

очень важная задача, которую так же нужно решать. 

И третий вопрос, который мы будем предлагать к изменениям – это 

вопрос связанный, он касается первого, вопрос, связанный с системой 

функциональный взаимоотношений внутри нашей сферы. Между 

международными федерациями, национальными федерациями, спортивными 

организациями, такими, как являются спортивные школы, спортивные клубы, и 

государством, центральными органами управления государства и местным 

самоуправлением. Мы в наших предложениях постарались максимально 

приблизиться к стандартам, европейским стандартам тех стран, которые 

являются рыночными, с открытой экономикой, поскольку понимаем, что наша 

страна, подписав ассоциацию з Евросоюзом будет идти именно к этим 

стандартам. И наша задача с вами, как сферы, не отставать в этом движении. И 

наше предложение на этом также останавливать свое внимание.  

Поэтому, уважаемые коллеги, наши предложения являются нашей 

общественной инициативой, которую мы представим на ваше внимание, на ваш 

суд и на ваше обсуждение, и уже окончательное решение принимать это или не 

принимать, и как жить дальше, в какой стране и в какой системе 

взаимоотношений, конечно, по большему счету, за каждым из вас. Спасибо.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Дмитрий Олегович.  



Переходимо, шановні колеги, переходимо до обговорення. Нагадую, 

регламент – 5-7 хвилин.  

Слово надається Мельнику Миколі Григоровичу, голові Комітету з 

фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. Будь 

ласка.  

  

МЕЛЬНИК М.Г. Доброго дня! Комітет фізичного виховання підтримує 

всі заходи, які пропонує комітет. І просить підтримати нас. Я, в принципі, не 

готувався до обговорення. Але ми подали свої письмові пропозиції і просимо 

підтримати їх. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Миколо Григоровичу. Обов'язково ми 

розглянемо ваші письмові пропозиції.  

І слово для виступу надається Антоненку Тарасу Володимировичу, 

начальнику управління з питань надання соціальних послуг Фонду соціального 

страхування з тимчасової втрати непрацездатності.  

  

АНТОНЕНКО Т.В. Працездатності.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.  

  

АНТОНЕНКО Т.В. Шановні учасники слухань! Виконавча дирекція 

Фонду соціального страхування, в цілому підтримуючи необхідність 

реформування як фізичної культури і спорту, я хочу від себе наголосити 



особисто, декілька цифр наведу. Що от тільки за рахунок коштів фонду в 2014 

році забезпечувалося та забезпечується часткове фінансування 535 дитячо-

юнацькі спортивних школи. Це становить близько 35 відсотків від загальної 

кількості дитячо-юнацьких спортивних шкіл в Україні. Із загальної кількості 

ДЮСШ, що фінансуються за рахунок коштів фонду, 442 підпорядковані 

фізкультурно-спортивним товариствам, 93 школи – комунальної, відомчої та 

приватної форми власності.  

Хочу наголосити, що станом на 01.10 поточного року в зазначених 

ДЮСШ вихованням охоплено понад 162 тисячі дітей та підлітків, та працює 

близько 10 тисяч тренерів-викладачів, а також працівників адміністративного 

та обслуговуючого персоналу.  

Ще хочу наголосити, що переважна більшість коштів фонду, це майже 80 

відсотків, спрямовуються на часткове фінансування ДЮСШ на оплату 

заробітних плат зазначених працівників. І ще  хочу наголосити, що понад 250 

шкіл повністю фінансуються за рахунок коштів фонду, тобто кошти фонду є 

єдиним джерелом для фінансування. 

Ми вкрай стурбовані тими рішеннями, які приймаються на даний час, 

тобто щодо вилучення коштів фонду та залучення їх до бюджету фонду. На 

жаль, протягом цього року прийшлось нам вдвічі скоротити фінансування на 

дитячі юнацькі спортивні школи. І на сьогодні фінансування за рахунок коштів 

фонду складає понад 182 мільйони. За 9 місяців поточного року виконавча 

дирекція вже профінансувала понад 130 мільйонів гривень. 

І ще декілька цифр, що пропонується на наступний рік. Проектом, який 

був схвалений постановою правління фонду 2 вересня, на часткове 

фінансування дитячих юнацьких спортивних шкіл на 2015 рік передбачено 

понад 201 мільйон. Відповідно до поданих заявок як ФСТ, так і ДЮСШ 

комунальної, приватної та відомчої власності.  



Цілком підтримуючи необхідність реформування системи фізичної 

культури і спорту, хочу наголосити на одному. Без чіткого визначення джерел 

фінансування, існуючу систему фінансування руйнувати неможливо. Я просто 

наведу, що якщо тими намаганнями, які зараз створюються ці проекти закону і 

так далі, призупинити фінансування ДЮСШ за рахунок коштів фонду, то всі ці 

підлітки та юнаки, які охоплені фізичним культурою і спортом, а це понад, ще 

раз наголошу, 535 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, де на сьогодні охоплено 

вихованням понад 162 тисячі підлітків, вони всі просто вийдуть на вулицю. 

Давайте не зруйнуємо ту систему, яку роками ми намагалися частково 

фінансувати.  

І хочу наголосити, що виконавча дирекція візьме участь в опрацюванні 

тих програм та намірів, які створюються для реформування системи фізичної 

культури та спорту. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Тарасе Володимировичу. 

До слова запрошується Дудчак Мирослав Васильович,  це перший 

проректор Національного університету фізичного виховання та спорту України.  

Будь ласка, Мирослав Васильович. 

  

ДУДЧАК М.В. Дякую.  

Шановні учасники слухань! Гадаю, що сьогодні ми повинні щиро 

подякувати комітету Верховної Ради України за надану можливість 

поспілкуватися на дуже важливе питання – реформування нашої галузі. І це 

питання абсолютно актуальне, іІ повинні ми вітати і громадську ініціативу в 

цьому відношенні. Але ми переконані в тому, що механізми реалізації цієї 

ініціативи мають ще багато в собі  резервів.  



Ми повинні згадати, що вже протягом десяти років, наша сфера і її 

стрижнем є національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту, яка 

завершується її реалізацією в 2016 році. Якраз наступив час відпрацювання 

нових стратегічних орієнтирів для подальшого розвитку. І думаю ми, є 

класичне знання теорії стратегічного менеджменту. Насамперед треба 

проаналізувати проблеми, які у нас на сьогоднішній день є, і причини, які 

породили ці проблеми.  

Щойно ми чули проблему те, що у нас система побудована на радянських 

принципах. Хоча не сказали які ж недоліки, які вади цього, а просто емоційно, 

що це є інше, що нам треба орієнтуватися на ринкові країни з ринковою 

економікою. Я гадаю, що нам треба орієнтуватись на країни з високим рівнем  

спортивних досягнень,  якщо ми  говоримо про сферу фізичної культури і 

спорту, і думати, яким чином те, що зробити. Бо коли перед нами виступає 

представник країни, на якій наші спортсмени виграють в декілька разів більше 

медалей ніж представники цієї країни, і ми говоримо, що ось, це наш зразок, бо 

там є всі спортивні клуби, то я гадаю, що це, напевно, не зовсім той шлях, по 

якому ми повинні йти.  

І інше питання – це питання оздоровчої рухової активності. Тут теж є 

чудові приклад і країн скандинавських, які нам треба брати до прикладу і 

аналізувати.  

Тому я гадаю, що час реформування настав. Більше того, ми в 

національній доктрині у свій час, яка була прийнята у 2004 році, і її основні 

положення були реалізовані через 4 роки в новій редакції Закону України "Про 

фізичну культуру і спорт", де записано про державну політику у сфері фізичної 

культури і спорту, і де закладено те, що громадський сектор з часом буде 

займати більш провідне місце у нашій системі фізичної культури і спорту. Тому 

що традиційно, дійсно, ми вийшли з Радянського Союзу, де держава мала 

провідний сегмент у сфері фізичної культури і спорту. Але за останній час 

громадський сектор розвиває свої потужності, і так само розвиває і приватний 



сектор. Наша фітнес-індустрія в Україні також забезпечує, навіть в умовах 

кризи, поступовий розвиток.  

Тому гадаю, що питання дуже важливе і його наспіх вирішувати не треба, 

а треба… В свій час національна доктрина була опублікована. За 3 місяці вона 

всебічно обговорювалась. І тільки після цього запрошувалися люди на Перший 

спортивний конгрес, де були секції, де працювали федерації. До речі, 

національна доктрина була схвалена Радою Європи, Комітетом з фізичного 

виховання, і був її голова на Першому спортивному конгресі, який зробив 

виступ і потім ставив нашу доктрину в зразок для всіх інших пострадянських і 

постсоціалістичних країн.  

Наступне питання. Я ще хотів би загострити увагу, що нам, ми дуже 

багато енергії витрачаємо на розробку нових стратегій, нових доктрин і нового 

всього, нам треба хоча би провести моніторинг, я виступаю з пропозицією, 

можливо, парламентський контроль, моніторинг за прийнятими рішеннями. 

Верховна Рада прийняла, дуже чудове було рішення, коли були парламентські 

слухання по фізичній культурі і спорту. І якщо проаналізувати їхнє виконання, 

то зараз ми в рекомендаціях слухань нинішніх також вже бачимо, що багато 

відти положень перейшло вже сюди. Так  можливо наступив час зробити 

моніторинг раніше прийнятих рішень, які були недуже, які були, на мій погляд, 

дуже вдалими. 

Друге питання, на яке я хотів би звернути увагу, що ми не можемо як за 

прикладом провідних держав спортивних і держав, які раціонально 

використовують рухову активність об'єднувати це все. У нас повинна бути 

окрема стратегія спорту вищих досягнень із усієї інфраструктурою, яка на це 

працює, і окрема стратегія з оздоровчої рухової активності, як це зроблено 

зараз в більшості країн світу.  

До речі, Всесвітня організація охорони здоров'я впродовж останніх 10 

років напрацювала значну кількість і глобальних рекомендацій по руховій 

активності і раціональному харчуванню. В 2010 році прийнято глобальну 



рекомендацію по оздоровчій і руховій активності. І в нашому університеті ми 

зараз розробили проект, готові його дати на все,  на загальне обговорення, 

Національної стратегії з оздоровчої і рухової активності на період до 2025 року, 

який буде стратегічним орієнтиром, набором системи поглядів на реалізацію 

цієї важливою структури. Адже ми відстаємо, як мінімум, тут 20 років від 

провідних країн світу так як Фінляндія, таких як Ірландія і інші, де є високий 

рівень залучення населення до оздоровчої і рухової активності. І, якщо ви 

підтримаєте це, то ми готові подати ці напрацювання на розгляд комітету 

Верховної Ради України.  

І на завершення. Верховна Рада прийняла Закон України "Про вищу 

освіту", достатньо реформаторський закон. І зараз йде його імплементація в 

Україні, і ми маємо велику турботу, тут я висловлюю позицію провідних вузів 

нашої держави, це і національного університету, і львівського, і харківського, і 

дніпропетровського, ми можемо втрати галузь знань - фізична культура і спорт. 

Вона може розчинитися і зараз її спроби її трансформувати в галузь 

індивідуальних послуг. І не буде такої галузі знань як фізична культура і спорт. 

Тому я просив би сьогодні в рекомендації внести в VІІ розділ, для доручення  

Міністерству освіти і науки забезпечити у переліку галузей знань, що буде 

затверджено  відповідно до Закону України "Про вищу освіту". А це буде  

зроблено впродовж перших, ще двох місяців, передбачити самостійну галузь  

знань "фізична культура і спорт", яка би об'єднала  нині діючу галузь освіти 

"Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини" і галузь науки "Фізичне 

виховання і спорт".  Це дуже важливо для нашої сфери, з точки зору  

підготовки висококваліфікованих кадрів,  забезпечення збереження системи  

підготовки тренерських кадрів, і це  відповідає міжнародному досвіду, зокрема 

Франції, Німеччини, Сполучених Штатів Америки. 

Дякую за увагу. 

  



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Мирослав Васильович, дуже цікаві пропозиції. 

Ми обов'язково візьмемо  їх до уваги.  

Запрошую до виступу Волкова Олега Ігоревича, президента Федерації  

кулькової стрільби  України. Будь ласка. 

  

ВОЛКОВ О.І. Шановні учасники  комітетських слухань, я хочу висловити 

кілька  загальних думок щодо  сьогодні дуже популярних висловів  з приводу 

реформ, реформ у всіх галузях.  

Ну, от таке враження, що ми жили  в сільській хаті, нарешті побачили  

Європу, і тепер  нам ту сільську хату треба перебудувати під європейську. Що 

для цього треба зробити? Перше – перебудувати стіни. Перше – перебудувати 

вікна. Перше – перебудувати все. І ще там  багато десятків робіт всередині. Але 

все це буде зведено нанівець, якщо ми не зробимо  головного і якщо ми не 

перевіримо стан фундаменту.  

Що  є фундаментом для всіх реформ?  Реформа кадрової політики, про що 

ніхто не говорить. Про реформу кадрової політики не говорить ніхто. І в нас 

виходить наступним  чином. Коли  дитина йде в школу, вона поступово 

переходить з класу в клас. Коли людина йде в вищий навчальний заклад – з 

курсу на курс. І так вона  рухається поступово. А далі, ми полишили  систему 

просування  державних кадрів. Ми полишили систему  зацікавленості в 

професійному  рості, вона нічим не підкріплена. До речі, заробітна плата в 

дитячо-юнацьких спортивних школах – 1200 гривень. Я хочу подивитись хто 

буде, який тренер буде  працювати на віддачу з такою заробітною платою. Та 

ще й  чотири  групи при такому великому навантаженні. 

І далі починається. Виходять у нас такі ситуації як з Кислинським, 

першим заступником голови СБУ, і таке інше. Приходить людина не 

підготовлена, не відома в сфері. Це дуже серйозне питання. 



Крім того, хочу нагадати англійська прислів'я, що у кожного 

джентльмена є свій скелет в шафі. Так от в українських джентльменів там не 

тільки скелети в шафі, там і трупи напіврозлогі, і живі, і таке інше. Чого і 

будуються  такі великі хати, великі шафи, щоб було туди що запихувати. 

Я не розумію ситуацію, коли люди, які приходять на високі посади, 

говорять про приватне життя. Якщо ти займаєшся державною політикою, ти 

маєш бути відкритий для суспільства, і суспільство повинно повністю знати 

про твої статки, про твоє життя. Бізнес і влада, хоч ми йдемо в Європу, бізнес і 

влада не сумісні. Не можна  бізнес і владу суміщати, це абсолютно різні речі. 

Потім я ще таке, загальне, я вибачаюсь, я кілька загальних питань хочу 

сказати ще. Стаття 5 Конституції: влада належить народу. Один раз на п'ять 

років владу не можна давати народу, на день виборів і не більше. Далі п'ять 

років 450 осіб узурпують владу і роблять що хочуть. Для того, щоб цього не 

було, оскільки мова йдеться про загальні моменти реформування, необхідно 

обов'язково Закон про місцевий референдум, Закон про загальноукраїнський 

референдум, Закон про відклик депутатів. Тоді народ може говорити про те, що 

він якесь відношення має, тобто реалізується стаття 5 Конституції. 

І наступне. Я повністю згоден з тим, що пропонував Мирослав 

Васильович. Він абсолютно розумні речі говорив, тому що він в цій сфері 

працює практично все життя, пройшов всі щабелі, і тому він відповідально  

говорить про ці речі. Так от, я хочу звернути увагу, що сьогодні ми побачили 

документи, зокрема і пропозиції Міністерства освіти. Все, що тут записано, 

воно записано було і 10 років, і 15 років. І нічого воно ще не виконано до цих 

пір. 

Гуманітарна політика. Кожен Президент, приходячи до влади, розробляв 

свою концепцію гуманітарної політики. Минулий Президент її не затвердив. І 

сьогодні я не чую нічого, ні слова про концепцію гуманітарної політики. А 

спорт, молодь, це відноситься до гуманітарної політики. Саме гуманітарна 

політика дасть нам і патріотів, відданих людей справі, готових і на досягненні в 



спорті і таке інше.  До речі,  в спорті, я теж згодний, в 1991 році ми отримали 

уламки збірної команди Радянського Союзу. І перша наша Олімпіада 1996 року, 

вона була не зовсім вдала. Там на залишках ми трошечки завоювали 

результати, а всі інші наші результати, це результати цієї системи. І тому, 

дійсно, я абсолютно згоден з Мирославом Васильовичем, має розроблятися дві 

концепції. Одна концепція спорту вищих досягнень. І одна концепція масового 

спорту.  

Тепер з приводу сьогоднішніх комітетських слухань. Шістнадцятого 

числа відбудеться, як повідомив перший заступник міністра, конгрес, чи як він 

називається. Післязавтра, невже важко було сьогодні для членів слухань 

роздати матеріали, які будуть обговорюватись післязавтра, хоча би так. Це 

перше.  

І друге питання. Чи розглядалися ці матеріали на колегії міністерства? Чи 

оця група в 6 осіб  і подасть ці матеріали для розгляду на слух на цьому 

конгресі? І, хто запрошений на цей конгрес?  

Я знаю, що я не отримав. Більше того, я увійшов в розряд тих, хто 

викреслений був. Я не знаю як, комітет запрошений на ці слухання, чи ні? Тому 

хотілося би і на це питання отримати відповідь.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я перепрошую, Олег Ігоревич, я думаю, що Андрій 

Володимирович,  дамо йому змогу відповісти на це коротко на це питання. 

Добре, да? 

Ви закінчуєтете? 

  

ВОЛКОВ О.І. Вибачаюсь, трошки збився.  



Ну все, я не хотів би відходити на якусь конкретику, не маючи матеріалів, 

які будуть обговорюватися на конгресі. Але я хочу сказати, якщо ми, в першу 

чергу не проговоримо реформу кадрової політики, ми не будемо мати 

результатів ніде: ні в судовій реформі, ні в реформі МВС –  ні в якій реформі. 

Кадри вирішують все.  

Більше того, я от не знаю, в судах, що можна там поміняти? Якщо ці 

люди залишаться, можна називати це як завгодно, судова система залишиться 

такою ж самою, як була. Поки не будуть підготовлені кадри. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олег Ігоревич.  

Я думаю, що перший заступник міністра молоді і спорту України Андрій 

Володимирович Вишняк відповість коротенько на це питання, хто був 

запрошений, хто буде запрошений 16-го, і чому деякі громадські організації, 

федерації не запрошені будуть на 16-е. Будь ласка. 

  

ВИШНЯК А.В. Олег Ігоревич, дякую за таку емоційну доповідь. Да. І я 

хочу сказати, що всі і події і вся робота робочої групи вона є відкритою взагалі. 

Тобто це інформація публічна, доступна на веб-сайті міністерства, поширена в 

соціальних мережах і так далі.  

Я не можу зараз відповісти на запитання, чому конкретно не були 

запрошені ви, але я взяв до уваги це, і я обов'язково повернусь до вас особисто з 

цим питанням. І стосовно комітету, да.  В мене нема відповіді, тому що в мене 

нема переліку запрошених осіб і так далі. Я ще раз запевняю, що це відкрита 

подія. Це перше.  

Стосовно такої, скажемо так, емоційної реакції деяких учасників, я не 

розумію поки на що це реакція. Якщо нема концепції, поки вона не надана    

широкому загалу ця концепція, на що така негативна реакція? Розумієте, це 



питання. І чому це питання виникає? Чому така реакція виникає? Давайте 

дочекаємось –  два дні. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую, Андрій Володимирович.  

Я трошки, я трошки відповім вам на питання, чому така реакція. Чому 

така реакція, що все суспільство, яке сьогодні от проходить перезагрузку, в 

тому числі і Верховна Рада України,  вона потребує публічності, потребує 

прозорості. Тому сьогодні громадські організації, обласні центри сьогодні 

хотіли би бачити це реформування чи деякі шаги цього реформування. Ми 

кажемо, тому що, знаєте, довго і багато про це говоримо, але ж поки ще немає 

конкретики. Тому така реакція. Дякую. 

Я хотів би до слова запросити секретаря Комітету Верховної Ради 

України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму народного 

депутата України Янківа Ігоря Тарасовича. Будь ласка. 

  

ЯНКІВ І.Т. Питання, яке сьогодні ми розглядаємо, воно було актуально і 

стоїть актуально на протязі фактично 23 років існування держави, які 

рухаються в розвитку держави. Реформування в нас, як ми бачили, на протязі 

вже цього періоду було не один раз, ми періодично міняли назви, то у нас 

міністерство був, то державний комітет, то одні функції переносилися туди, 

інші в іншу сторону. І тому процес реформування воно досить така річ складна. 

Якщо ми йдемо шляхом тільки для того, щоб змінити назви і запропонувати 

іншу структуру, то напевно воно не є суть тієї реформи, яка потрібна в нашій 

галузі.  

Кілька аспектів, які би я вважав, що треба першочергово ставити. Це, по-

перше… Ну, я би не тільки зачіпав, бо ми так зараз більше схилилися до 

питання спорту, ну, більш ширше запитання, тобто це питання фізичного 



виховання. Це є питання зараз, в принципі, повинно розглядатися на рівні 

питання, одного з питань національної безпеки держави. Особливо в тому стані, 

в якому зараз знаходиться Україна, аспект фізичного виховання – це один з 

аспектів, який стосується національної безпеки країни. Так, ми можемо 

отримати хороші ракети, хороші танки, хороші літаки, але ми не маємо кого за 

них садити. У нас за статистикою, яку ви бачите, випускники шкіл –  це на 70 

відсотків діти, які мають ті чи інші вади зі здоров'ям.  

Ми зараз зняли мобілізацію, зараз знову відновили. Ми зараз побачимо 

статистику скільки дітей, скільки юнаків зможуть піти на службу у Збройні 

Сили України. Тому питання, я би ширше брав не лише зі сторони спорту, а 

взагалі питання реформування системи фізичного виховання в Україні.  

І тут, звичайно, я би хотів ширше бачити, наприклад, і міністра освіти, 

який в значній мірі це його питання стосується. Тому що, скажемо так, левова 

частина фізичного виховання молоді зараз це належить під Міністерством 

освіти, так чи інакше.  

Значна частина тих дитячо-юнацьких шкіл, які ми думаємо реформувати, 

вони теж належать Міністерству освіти. І тут, я думаю, що тут повинна бути 

більш ширша річ, треба запросити більш ширший спектр фахівців.  

Є одна така велика боязнь, от я зараз поїздив по  регіонах, я зустрічався зі 

спортивною громадськістю, вони бояться одного, що ми зараз маємо хоч щось, 

тільки не розваліть те, що є. Тобто не розруйнуйте те, що є. Хоча, так, ми перед 

кожною олімпіадою ми з вами чудово розуміємо, що так результати будуть не 

найвтішніші, але ми кожну олімпіаду, так чи інакше, ми кожна змагання 

привозимо медалі, привозимо результати, і всі зразу – раз, фу, все пройшло, 

пронесло. Так, рухаємося, все нормально.  

Верховна Рада за тим самим принципом, я вам теж скажу.  Раз,  коли 

ділиться бюджет,  ну все, далі є олімпіада,  і золоті медалі є, все класно. Ну, 

хлопці, а навіщо вам ще  кошти виділяти? Все ж о'кей, результати показуєте,  



все працює, кошти виділяти не треба.  А так ми будемо в медицину вбабахувти 

мільярди, невідомо куди вони зникають, а на спорт – за залишковим 

принципом,   за останнім  залишковим принципом.  

Тому і тут, напевно, треба шукати  інші підходи, не лише в  реформуванні 

скажемо так структури нашої галузі, а в підході держави до того питання. Бо 

якщо ми будемо тільки реформувати нашу галузь, знову ж таки, і шукати, 

оптимізувати  те, що у нас є,  з тих коштів, які є,  то ми її не витягнемо. При тій 

ситуації, яка  зараз є в економіці, в стані бізнесу, ну давайте      реально 

дивитися. Без підтримки держави зараз на даному етапі ми не збережемо ту  

систему, і ми її не покращимо,  це точно.  То держава так чи інакше повинна 

левову все-таки  частину приділяти увагу, особливо  це            стосується і в 

фінансовому плані.  

Так, може наші дитячо-юнацькі спортивні школи, зараз тяжко їм, важко. 

Не у  всіх матеріальна база відповідає,  не всюди групи набрані, так, тут знаємо.  

Ну, але тим не менше подивіться, які у нас діти хороши, подивіться, які у нас 

медалі і потенціал. Це ж вони  ж не просто  так, наші олімпійці зараз  взялись. 

Ви  ж всі знаєте. Вони ж росли, за ці всі 20 років, вони росли і виховувались в 

тій поганій системі, яка є, яка функціонувала, яка недопрацьовувала, але вони 

зараз все-таки  беруть медалі і показують, презентують Україну на найвищому 

рівні.   

Тому питання реформування, воно дуже потрібна річ, воно дуже 

актуальна річ, от треба   міняти систему, але  давайте це робити професійно  і 

грамотно. 

Є в нас ціла велика кількість вузів профільних наших, де в нас працює  

багато фахівців хороших, професорів, академіків, докторів наук, які присвятили  

цьому напрямку життя. Давайте не придумувати щось, давайте узагальнимо те, 

що є, зробимо висновки і тоді почнемо робити якісь дії. Тому що робити зараз 

якісь кардинальні речі з тим, що є… Так, ми можемо зробити кардинальні речі, 



але ми можемо завтра опинитися при тому, що ми зруйнуємо ще то, що в нас є. 

І тоді – все. Тому кажу, тут треба співпраця всіх.  

Я за те, щоби не перетягувати там ковдру один на одного, там чи ми 

розробили, чи ви розробили, чи хто там презентує, чи хто не презентує, а то є 

загальне питання, яке треба всім разом це обговорити і це піднімати, і це, кажу, 

і це виносити на рівень і Президента, в Верховної Ради, і уряду. Тобто питання 

все-таки поставити рівень, тобто фізичне виховання на рівень, який воно 

повинно займати в нашій державі. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ігорю Тарасовичу.  

До виступу слово надається Левчуку Сергію Андрійовичу, члену 

Виконавчого спортивного комітету України, президенту Української федерації 

карате. Будь ласка, Сергій Андрійович. 

  

ЛЕВЧУК С.А. Перепрошую. Я би хотів проапелювати деяким 

доповідачам, попередникам моїм, які оперують поняттями, що ми не повинні 

втратити те, що в нас є, і те, що нами напрацьовано. На моє глибоке особисте 

переконання, є у нас лише прекрасний народ, прекрасні спортсмени, фанати, які 

цим займаються. Такі ж самі фанати – тренера. Деякі фанати функціонери, чи 

то державних структур, чи то федерацій. Але мені не зрозуміло, чи є у нас, до 

прикладу, система підтримки цих спортсменів, які, ви знаєте, яка кричуща 

ситуація з переходом спортсменів в інші країни, в інші федерації. Можливо у 

нас є збережена система підтримки тренерів, які працюють на жалюгідних 

зарплатах в дитячих спортивних школах, про які дуже багато є побоювань, що 

вони можуть зникнути або звільнити свій статус.  

Можливо, у нас в країні є розвинута інфраструктура спортивних закладів, 

які, наприклад, в Києві, я не знаю, чи будувалися за часи незалежності взагалі. 



Ми повинні, в першу чергу, керуватися не страхом щось втратити, а бажанням, 

бажанням побудувати логіку певного процесу. А як сказали, не буду згадувати, 

попередники мої по виступах, в тому числі пан заступник міністра, дана логіка, 

яка існує зараз в українському спорті, збудована близько 80 років тому. І 

будували цю логіку і саму систему українського спорту будівники світлого 

майбутнього – комунізму.  

Тому давайте не будемо, дійсно, махати шашкою і говорити, що потрібно 

кардинально щось руйнувати, але, в першу чергу, будемо керуватися логікою і 

здоровим глуздом. Тому що на моє переконання, дійсно, не завдяки збереженій 

системі спорту ми маємо ті результати, які ми маємо, а на перекір цій системі. І 

багато в даній ситуації людей просто бояться втратити той здобуток, який є в 

їхній якійсь бюрократичній структурі. Я не кажу, що погане спортивне 

товариство чи погані дитячі юнацькі спортивні школи, я кажу, що всі вони 

повинні підпорядковані загальній логіці.  

На прикладі мого виду спорту, який я  очолюю відносно недавно, чотири 

роки, я можу сказати, що наш спорт викинутий  за борт існуючої системи 

спорту в Україні. Жодної дитячої юнацької спортивної  школи з карате в 

Україні не існує. Механізму, як її створити, на жаль, я не знаю. Можливо, мені 

хтось зможе підказати.  

Тому я закликаю присутніх керуватися не бажанням змін або 

збереженням чогось, а, в першу чергу, керуватись логікою і здоровим глуздом 

та бажанням добрих перспектив. Дякую.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Сергій Андрійович.   

Запрошую до виступу Пшеничникова Олександра Петровича, директора 

Департаменту фізичної культури і спорту, сім'ї і молоді Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації. Будь ласка. 



  

ПШЕНИЧНИКОВ О.П. Уважаемый Артур Леонидович, уважаемые 

народные депутаты, присутствующие! Много было вопросов, которые я 

готовил на это совещание. Но часть вопросов была озвучена предыдущими 

ораторами, поднятая тема и по конгрессу 16 числа. Руководители 

территориальных организаций не приглашены на сегодняшний день на этот 

конгресс, скажем так, и узнали об этом, находясь в городе Киеве.  

Но, учитывая, то, что руководитель рабочей группы Дмитрий Олегович  

Качуровский является представителем Днепропетровской области, и я имел, 

наверное как один из не многих, часто общаться с ним по реформированию 

сферы физической культуры и спорта, и я вам скажу, что наверное все 

присутствующие здесь в зале полностью поддерживают, что реформирования 

нашей сферы назрела необходимость, мы движемся к европейской интеграции. 

Соответственно мы должны жить в немножко других интерпретациях, других 

направления и другие задачи, которые должны были поставлены перед нами.  

То, что вы сказали, Артур Леонидович, незнание вопроса порождает 

слухи, недоверие, обозленность, испуг в конце концов. А что завтра будет со 

сферой физкультуры и спорта, а где кто-то или я, условно говоря, тренер, буду 

находится в этой структуре? Безусловно, это все как бы шло по нарастающийдо 

сегодняшнего дня, какое-то идет волнение, не только перед Днепропетровской 

областью, но и в Украине, я думаю, меня коллеги поддержат в этом 

направлении.  

Я вижу первый вопрос следующий. Та концепция, которая разрабатывает 

рабочие группы, мне посчастливилось с Дмитрием Олеговичем долго с ним 

работать в этом направлении. Он рассказывал, проговаривали и говорили, какие 

моменты были упущены рабочей группы, что мог, помог. Но она касается 

развития спорта высших достижений работы федерации. А сегодня, как уже 

прозвучало, что где наша массовая физкультура, давайте по-старому ее 

назовем.  



Наша сфера сопровождает наше население с глубокой, ранней, вернее, 

раннего детства до глубокой старости. А правильно было сказано вами о том, 

что, господином Волковым, о том, что, а где остальная востребованность 

нашего населения? А где наша подготовка в Збройные Силы? А наши смертные 

случаи на уроках физкультуры, нездоровье наших детей? Вот общая концепция, 

и всегда поддерживаю Мирослава Васильевича, что заранее, когда готовится 

какое-то реформирования, разрабатывается концепция, обговариваем, даем 

предложение. А потом, когда громадськість обсудит, принимаем решение. 

Может это кому-то не понравится. Может это будет кому-то не удобно. Но это 

будет общее коллегиальное решение, которое будет поддержано всем 

физкультурно-спортивным активом Украины, и, естественно, Верховным 

Советом, Кабинетом Министров и Президентом Украины. И тогда идти вперед.  

Я уверен в том, что сегодня, опять жен перед началом мы проговаривали 

о том, что мы должны иметь сегодня пошаговку. Первый шаг. В приведении  

концепции было сказано, что 17 числа она будет вывешена на сайте 

министерства. Здорово. Будем обсуждать в регионах. Будете нам давать какие-

то сроки. Дадим своим предложения в этом вопросе.  

А вопросов очень много. Начиная с Бюджетного кодекса Украины, 

Податкового кодекса, Закона про меценатство и так далее, и так далее, и так 

далее. Специалисты просчитали, что наша сфера физкультуры и спорта связана 

более чем с 800 нормативно-правовыми актами. Наша деятельность, наша 

сфера, я имею в виду. Поэтому давайте, наверное, уже какое-то принимать 

решение в том направлении, что концепцию нужно впроваджывать, нужно.  Но 

нужно ее делать так, чтобы каждый нашел свое место и понимал, что он там 

делает.  

Я не хочу сегодня говорить о физкультурно-спортивных обществах, о 

детских юношеских спортивных школах, потому что там проблем достаточно. 

И система их работы,  и качество их работы требует  реальных изменений. С 

этим все будут согласны опять же в этом зале.  



Извините, что я так эмоционально, но коротко все.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибо, Александр Петрович. Полностью с вами 

согласен в том, что шаги на обновление системы, не будем говорить 

реформами, да, они имеют место. Вопрос стоит о том, что это должно быть с 

привлечением профессионалов, системно, грамотно, и, естественно, 

обговорення этих вопросов, оно должно присутствовать. И прозрачность.  

Прозрачность –  почему? Потому что вопрос очень серьезный  на самом 

деле. Он не может,  при всем уважении к министерству, при всем уважении к 

Национальному олимпийскому комитету, он не может обсуждаться и 

разрабатываться шестью человеками. Ну, честно  вам скажу.  

Это вопрос системный. Вопрос всей отрасли. И комитета Верховной 

Рады, который, к сожалению, там не представлен. У нас достаточно есть 

грамотных специалистов, которые сегодня живут модернизацией спорта. И вы 

знаете, что наш комитет с 2012 года был инициатором, потому что у нас не 

было Министерства спорта, у нас была державная служба. И мы писали и 

отрабатывали эти все вопросы и Президенту, и Премьер-министру еще в 2012 

году. И в принципе при поддержке нашего комитета сегодня существует 

Министерство молоди и спорта Украины как отдельная структура. Потому что 

это нонсенс.  

Сегодня, действительно, спорт Украину нашу знают по нашим 

спортивным достижениям. И эти ребята, благодаря которым на мировых 

олимпах сегодня поднимается флаг Украины, насколько это важно и 

патриотично в сегодняшнее время.  

Мы сегодня отрабатываем шаг за шагом и федерации, и сборные 

команды, и вы видите какие у нас результаты. Но самое главное нужно не 

забывать о том, что фундамент  олимпийского резерва – это детские юношеские 

спортивные школы. Из миллионов ребят, которые занимаются спортом, 



единицы становятся чемпионами мира, олимпийскими чемпионами. И 

благодаря этим ребятам сегодня знают нашу страну и поднимается 

олимпийский флаг. На том минимальном финансировании, вы знаете 

насколько, вы как сотрудник администрации, вы знаете, насколько сегодня, 

копеечные, не побоюсь этого слова, выделения есть для сборных команд. 

Благодаря меценатам, спонсорам, людям, которым сегодня не безразлично 

здоровье нашей нации и будущее нашей страны, отрабатываются федерации, 

экипируются команды, выводятся на чемпионаты.  И дают возможность 

сегодня нашим спортсменам занимать первые места, получать золотые медали, 

даже вот как мы это было на юношеских олимпийских играх в Китае. Мы об 

этом знаем и это, действительно, очень здорово. Спасибо.  

Для виступу слово надається Мендусю Олександру Петровичу, голові 

Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос", АПК України. 

Будь ласка. 

  

МЕНДУСЬ О.П. Дякую.   

Шановні члени комітету, шановні колеги! У зв'язку з тим, що дійсно уже 

половину того, що я хотів сказати, і Мирослав Васильович сказав, і мої колеги, 

тому я тезисно і коротко.  

Чому така реакція, скажемо, болюча реакція? Тому що галузь фізичної 

культури вона, чи сфера фізичної культури, вона не належить тільки 

працівникам, які тут працюють і тим дітям.  

Сфера фізичної культури є об'єктом гордості всього населення нашої 

України і не тільки. Батьки, діти і ті досягнення, які продукують виступи наших 

кращих спортсменів, вони дійсно, якщо навіть взяти десь якусь, може це 

некоректне порівняння, але яка із галузей, ну, по-старому народного нашого 

господарства, може порівнятися  в досягненнях з фізичною культурою і 

спортом?  Може це некоректно, але давайте порівняємо, хто може на світовому 



рівні порівнятись з тими досягненнями, які продукують спортсмени? Але це 

тільки еліта, а давайте… Да, космос – да, космос – погоджуюсь, 

Дніпропетровськ підказує. Давайте все-таки я хочу тезисно просто свою думку 

сказати, тому що  2 місяці ми дякуємо комісії, як би ми її не критикували, але 

вона стала возмутителем спокойствия, на українській мові, і це правда, тому що 

ми не можемо далі так жити.  

Галузь потребує змін, але я погоджуюсь, знову ж таки, з Дудчаком в тому 

плані, що потрібно зробити аналіз існуючої системи, виявити недоліки. 

Потрібно зробити аналіз існуючої законодавчої бази, зробити висновки, 

виправити недоліки. І тільки тоді можна доручити провідним нашим фахівцям, 

докторам, академікам, хай вони дадуть, відпрацюють нам науково-

обґрунтовану чітку систему, до якої ми можемо поетапно перейти у 

майбутньому, не зруйнувавши, зберігши і так дальше. Якщо потрібно якусь 

структуру, скажемо там, управлінські чи ще комусь заважає. То це має 

вирішити громада. Тому що на сьогоднішній день, давайте ми ще раз 

звернемося, громадянське суспільство, яке у нас дуже швидко розвивається, 

вже влада не встигає за  його вимогами.  

Тому, на сьогоднішній день, я ж кажу, чому таке болюче відношення  до 

цієї реформи, тому що я  багато працюю з різними організаціями і зі своїми 

колегами із спортивних  товариств, і з будь-якими скажемо, і ДЮСШ, і так далі,   

з багатьма суб'єктами спортивного руху. Дуже болюча реакція, тому що поки 

що  мало інформації і так далі, все це потрібно виправити, надати науково 

обґрунтовані передумови. Безумовно, кадрова політика – це одна із основних 

тих  локомотивів,  яка повинна підтримати, тому що залишились у нас тренери, 

які уже пенсійного віку, давайте про це говорити.  

Професія тренера,  професія працівника управлінця, вона не має  

авторитету в суспільстві. Чому  немає авторитету? Досягненнями всі гордяться, 

але піти туди працювати, у нас такий відтік кадрів  за останніх 15 років тільки 

через те, що вона не має перспективи ніякої, ця професія.       Ну, я маю на увазі, 



людям потрібно кормити свої сім'ї. Правильно кажуть:  випускник Інфізу, 

грамотний хлопець, виходить на 1200  гривень в місяць, бере 4 групи, 

початкової підготовки, водить їх за руки і  получає в кінці 1200. Куди ці гроші  

можна? Це навіть не 100 доларів. 

Що я хотів би сказати. Чому саме науковий підхід? Тому що наша країна  

навіть з тієї точки зору, що вона змінюється, змінює свою адміністративно-

територіальну реформу, а це все ж , воно прив'язано до діяльності і подальшої   

перспективи розвитку нашої галузі. Тому, обов'язково  науковий підхід. 

Не можу не згадати Закон України 5070, де Кабінет Міністрів  пропонує 

реформувати  Фонд соціального страхування з тимчасовою втратою 

працездатності. Не можна зараз  це руйнувати, якщо в нас немає альтернативи, 

якщо ми не знаємо куди, хто буде фінансувати в державному бюджеті чи в 

інших бюджетах ці  школи, їх просто треба зберегти. Але ми на одній із нарад  

подумали про те, що дійсно треба інвентаризацію проводити вже в наступному 

році. І відповідно до нових критеріїв, до нових вимог по цим школам потрібно 

так  і орієнтувати напрямок розвитку ДЮСШ. Я дякую за увагу.  

Сьогодні свято Покрови, я думаю, всі пропозиції, які ми сьогодні, 

Покрова вона як би гарант Божого благословення нашої держави, і всі сьогодні 

напрацьовані пропозиції ляжуть на… як кажуть, будуть мати Боже 

благословення. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександре Петровичу.  

Слово хочу надати Боженкову Євгенію Володимировичу, голові ФСТ 

"Спартак". Будь ласка. 

  

БОЖЕНКОВ Є.В. Дякую, шановний Артур Леонідович. Шановні 

учасники слухань, дозвольте стисло декілька пропозицій.  



По-перше. Ми підтримуємо проведення комітетських слухань, оскільки 

багато накопичилось питань. І що стосується реформи, ми її зараз не 

обговорюємо, оскільки ми не бачили ще концепцію цієї реформи. Але я хотів 

би сказати, звернутися до деяких членів робочої групи, які до речі тут присутні.  

Перед тим, як маніпулювати словами і казати, що радянська система – це 

погано, європейська економічно – це дуже добре. Можливо. Але давайте 

подивимося на останні результати, які ми, які наші діти, вихованці ДЮСШ, це 

ще не ті, які входять до основного складу збірних команд України, виступали 

на Юнацьких олімпійських іграх в Китаї, в Нанкіні,  і зайняли 

загальнодержавне  ІІІ місце. Так це добре чи погано? Тому я прошу обережно 

ставитися до, скажемо, створення альтернативних закладів, спортивних 

закладів для дітей. Але ми готові працювати і підтримати. Це перше. 

Друге. Фонд соціального страхування фінансує близько 30 відсотків 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Сьогодні ми переживаємо найважчі часи, 

особливо в східному регіоні – Луганська, Донецька область. Близько 30 

відсотків цих регіонів не контролюється державою. Але, в той же час, Фонд 

соціального страхування в серпні місяці приймає рішення про зменшення 

фінансування спортивних шкіл на 100 відсотків по Луганській і Донецькій 

областях.   

Не дивлячись на те, що заступник міністра Уманець Ніна Дмитрівна 

закликає не голосувати за це рішення,  40 і 45 осіб, там близько 40, підтримали 

це рішення. Тому, у зв'язку з цим, є пропозиція, щоб від комітету, можливо, 

звернулися до Генеральної прокуратури – як це такі антидержавні, антинародні 

рішення можна приймати, перше. І по-друге, порушуються і права дітей, які 

займаються в тих дитячо-юнацьких спортивних школах.  

Третє. Теж хочу сказати, що ми, фізкультурно-спортивні товариства, 

підтримуємо фахівця авторитетного в галузі фізичного виховання і спорту 

Дутчака Мирослава Васильовича,  який має великий досвід роботи на різних 

посадах і в міністерстві, і в управлінні спорту, і доктор наук, професор в 



університеті. І у зв'язку з цим, долучити  до напрацювання і участі в 

розробленні реформи безпосередньо наш провідний вищий навчальний заклад – 

Національний університет фізичного виховання і спорту. Можливо, це 

зафіксувати в рекомендаціях. 

 І третє. Артур Леонідович, можна зараза пропозиції до рішення чи 

пізніше, да? Да. 

 І останнє. Підпункт 7, де ми пропонуємо доручити Міністерству освіти і 

науки забезпечити.  

Абзац другий. Редакція наступна: "Введення дисципліни "Фізичне 

виховання" у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації до переліку 

основних нормативних дисциплін підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційних рівнів "бакалавр" та "магістр" усіх спеціальностей". 

Підтримується, але пропонується трошки переформатувати, оскільки навчальна 

програма і навантаження вищими навчальними закладами… Я як екс-голова 

Комітету фізичного виховання і спорту Міністерства освіти, просто хочу 

трошки довідку дати. Що ректори формують навчальний план на підставі 

розроблених та затверджених міністерством галузевих стандартів вищої освіти.  

Тому пропонується наступна редакція: "При розробленні та затвердженні 

усіх галузевих стандартів вищої освіти передбачити фізичне виховання як 

кредитно-нормативно дисципліну". Тоді ми зможемо у вищих навчальних 

закладах зберегти фізичне виховання. А сьогодні багато  ректорів, які зберегли 

фізичне виховання, фактично порушують  нормативні документи Міністерства 

обсвіти. Дякую за увагу. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Євген  Володимирович.  

Ми приймемо до уваги, і звернення те, що від комітету, ми зараз 

відпрацюємо і відправимо,  те, що ви казали.  



Запрошую до виступу  президента Федерації біатлону  Бринзака 

Володимира Михайловича. Будь ласка.  

  

БРИНЗАК В.М.  Шановні колеги, всі ми пам'ятаємо, напевно, і систему 

Радянського Союзу, і вона дійсно працювала добре. І що ж змінилося?  

Змінилося те, що у нас  розбалансована зараз спортивна галузь, повністю 

розбалансована. Тоді була кожна  організація, кожна знала своє місце в спорті, і 

було фінансування. І було відношення  керівництва на всіх рівнях до спорту 

зовсім інше,  я маю на увазі і губернаторів, і міністрів. Сьогодні ми,  спорт – як 

залишковий такий, знаєте. Коли навіть призначають міністра, значить за 

квотою десь на останньому місці там, тому  що він особливо нікому не цікавий.  

Тому нам як федераціям, я вже в спорті  40 років, 17 років очолюю 

федерацію, приходиться завжди  пристосовуватись, ми не впливаємо майже на 

процеси всі, хоча це напевно  дуже  погано.  І поки ми не змінимо відношення 

керівництва, і не зробимо більш   ефективним  управління на всіх рівнях, і з 

цими ж дитячими школами. Тому що не секрет, що школи тільки мають 

фінансування  на зарплати  і те що їх багато, це добре, але вони неефективно 

працюють, діти…  

Ми також займалися  в дитячих школах, ми мали від шкарпеток до 

комбінезонів, ботинок, інвентарю, все. А зараз цього ж немає. Проводилися  

першості і ДСО, і були збірні  команди ДСО, і було дуже багато змагань 

дитячих. А зараз ми себе заспокоюємо, що у нас багато шкіл, у нас багато 

займаються, а це  набагато завищені цифри, тому що ми їздимо по містах, по 

областям і бачимо   ситуацію.   Тому нам, дійсно, потрібно в цей важкий час 

якось сконцентрувати всі зусилля, зробити обов'язково, що стосується спорту 

вищих досягнень, зробити  обов'язково пріоритетність  і буквально  по 

спортсменах, напевно, брати під контроль. Тому що ви знаєте, що в Сочі наші 

українці завоювали 6 золотих медалей для інших  держав. Це і Волосожар, і 



Цупер, і Кушнір, і Григорьв. Це все наші спортсмени. На жаль, вони не були 

тут забезпечені увагою, і вимушені були поїхати. І показали, що у нас є с ким 

працювати, є потенціал, і тренери хороші. Але ті люди, що вирішують, на жаль, 

до  спорту не залучаються. А ті, що не вирішують, працюють на цей результат.  

Дуже ми погано, що працюємо з залученням позабюджетних коштів. 

Тому що давно вже можна було зробити так, щоб була у нас спортивна лотерея, 

яка працювала на спорт. Тут також її немає в рішенні. Ми повинні за це 

боротися. Тому що в усьому світі є така форма підтримки спорту. Можна 

створити фонд підтримки спорту, який є в багатьох державах. Де можуть 

серйозні фірми і меценати його наповнювати і  бути там в раді директорів. І це 

також можливість позабюджетних коштів*****. Зарплати платити нормальні 

для тренерів,  яких залучаємо.  Спортсменів підтримати. Квартири купляти їм. 

Тому що не секрет, що виїжджають з цих причин.  

От зараз чемпіон світу Верняєв. Знаєте, яке за ним іде полювання, щоб 

його забрати в Росію чи в Азербайджан. Я не знаю як, чи утримається він до 

Олімпіади, чи ні. І таких прикладів дуже багато.  

Тому дуже хотілось би, щоб наша нарада закінчилась маленьким 

конкретними питаннями, які будуть вирішуватися. Тому що ми в глобальних 

питаннях, стратегіях, оргкомітетах, колегіях проводимо, приймаємо рішення, а 

потім вони нуль ефективності, і нічого не виконується і ніхто за це не 

відповідає.  

Дуже хотілось би, щоб нас вели за собою люди професіонали. І повинен 

спорт вищих досягнень бути в пріоритеті це Олімпійського комітету і 

федерації, я думаю. А міністерство може займатися і масовим спортом, і дати 

завдання державне для федерації, які ми будемо виконувати. І, я думаю, ми 

всією федерацією рухаємося до того, щоб вже, наприклад, у нашій федерації 

було 100 відсоткове фінансування державне. Зараз вже 60 на 40. Ми вже 

рухаємося до того, щоб вже пріоритет був, і далі будемо рухатися. Більше 



довіряти нам, і ми будемо робити цю справу. Що там зібрані якраз 

професіонали і в Олімпійському комітеті, і у федераціях. Дякую за увагу. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Володимир Михайлович.  

Запрошую до виступу Юрченка Юрія Івановича, керівника Комітету 

олімпійських та не олімпійських і паралімпійських  видів спорту при 

Міністерстві молоді та спорту України.  

  

ЮРЧЕНКО Ю.І. Доброго дня, шановна спортивна спільнота! Я хотів би 

звернути увагу чи привернути знову таку увагу стосовно того, чому така 

емоційна складова закритості даного процесу. Я як представник Громадської 

ради, і в даному випадку є також представник і це голова Громадської ради, 

вже виступав раніше, Волков Олег Ігорович, також Мендусь Олександр 

Петрович, ми можемо, я думаю, спільно підтвердити ту ситуацію, коли 

Громадська рада неодноразово зверталася до міністерства, в тому числі з 

конкретними пропозиціями по нині поки діючому законодавству в напрямку 

реформування фізичної культури і спорту, зокрема, і питання Закону про 

меценатство в спорті. Наскільки нам відомо, вже декілька років як ця ініціатива 

була висловлена ще при відкритті Олімпійського дому, але жодної законодавчої 

ініціативи з цього питання не було. Громадська рада взяла на себе таку 

відповідальність, розробила певний проект, і ще в травні місяці були надані ці 

пропозиції на адресу міністерства. ДО сьогоднішнього дня ми не маємо жодної 

відповіді з даного питання. Це стосовно відкритості. 

Крім того, Громадська рада мінімум двічі зверталася до міністерства, щоб 

представника хоча б одного включили до робочої групи. Знов-таки на 

сьогоднішній день це питання залишилось відкритим без відповіді. Тому в 

даному випадку ми хотіли б наголосити, що навіть стосовно громадської ради 

при самому міністерстві відсутня відкритість в питаннях реформування даної 



галузі. Пропозиції, які були надані Громадською радою не отримали жодної 

відповіді. Тому, якщо міністерству не цікаві пропозиції Громадської ради, 

Громадська рада може надати навіть в даний момент всі ці напрацювання, вони 

є наявні зараз при мені.  

Досить дивує мене, що шановна спортивна спільнота, яка зараз зібралась 

фактично, ну, нівелювали цю зустріч представники міністерства, я вибачаюсь, 

можливо, за різку цю критику, але тим, що не пропонують спортивній спільноті 

що ж саме напрацювали за майже, мабуть, півроку. Тобто пропонують про те, 

що прийдіть 16 числа і ми вам все, скажемо так, продемонструємо. Тобто 

потрібно буде знову цій спортивній спільноті збиратись вже конкретно по тим 

пропозиціям, які будуть озвучені тільки 16 числа. Тобто, що заважало 

продемонструвати це сьогодні?  

Також, крім цього, хотів би висловити інформацію про те, що ми 

пропонували також і зміни стосовно державних лотерей і зміни стосовно 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл. А знов-таки наголошую, це залишилось 

поза увагою. 

 Також окремо позицію хотіли би висловити від Громадської ради 

стосовно дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Здається, що при реформуванні 

досить суб'єктивно поставились до, наскільки зрозуміло, до фізкультурно-

спортивних товариств. Мабуть, як, вибачаюсь, як пережиток минулого і так 

далі. Але ми вбачаємо, знову таки, що це якимось чином пов'язано, знову таки, 

з підходом стосовно начебто економічної, скажемо так, целесообразности, 

скажем, таким образом называешь необходимость реформирования ДЮСШ. І у 

зв'язку з тим, що ДЮСШ під ФСТ знаходиться, тому як начебто виникає 

необхідність і, я вибачаюсь за прямоту, підкосити ФСТ.  

Ми стурбовані цим питанням, тому ми, знову таки, підтримаємо 

попередніх ораторів, щодо того, що потрібно досить обережно ставитись до 

ДЮСШ і руйнувати наявну систему, тим більше, як представник "Спартака" 

вказав, яка приносить і на сьогоднішній день конкретні плоди є, ну, 



передчасним і досить ризикованим.  Тому ми просили би досить обережно, 

конструктивно і відкрито проводити реформування даної нашої спортивної 

галузі. Дякую за увагу. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Юрій Іванович. 

Хочу слово надати президенту легкої атлетики міста Києва  Гринюку 

Віктору Ростиславовичу. Будь ласка. 

  

ГРИНЮК В.Р. До речі, коли призначили тільки керівництво міністерства, 

то його не впізнали в міністерстві, рахую, що зараз вже впізнають, тому що він 

має дуже активну життєву позицію, незважаючи на те, що, якщо вірити словам 

одного з наших виступаючих, він є рудимент радянської системи, радянського 

спорту. Ну, ми маємо ще тут ще один рудимент – це майстра спорту 

Радянського Союзу з боксу Артура Леонідовича Палатного, який, до речі, якщо 

його поставити ще зараз в ринг разом, наприклад, з майстром спорту СРСР 

Кирилом Шевченком, то вони ще можуть показати багатьом спортсменам, які 

народжені в незалежній Україні, як треба тренуватися, як відноситись до 

спорту.  

У нас Федерація легкої атлетики міста Києва незвична. Чому? Тому що 

ми на вістрі атаки: у нас 6 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у нас почесний 

президент Федерації легкої атлетики міста Києва Борзов Валерій Пилипович, 

теж рудимент радянського спорту. Результат якого ще, до речі, ніхто в Україні 

не пробіг, він бігав 10.0  42 роки тому, а наш ведучий легкоатлет-спринтер 

Смелик зараз бігає десь 10.2. Тобто йому ще досить далеко до цього 

радянського спортсмена. І тому ми досить гостро відчуваємо ці всі речі.  

Чому ми почали бігати по всіх  засіданнях, що нам непритаманне. Тому 

що ми, організувавши зустріч від Ради федерації, Спортивної федерації міста 



Києва з керівництвом робочої групи, не отримали відповіді на свої запитання. 

Тобто ми бачимо, що іде якийсь процес. Хвилюються тренери. Деякі тренери 

починають вже дивиться в сторону закордону, де вони можуть себе реалізувати 

як тренери. А наші легкоатлетичні тренери досить-таки на Заході популярні.  

Багато з них вже там працювало і так далі. Тобто питання одне, що, люди добрі, 

дайте хоч якийсь документ, ми його вивчимо. Якщо там є раціональні речі, 

давайте їх приймати. Якщо нема там раціональних речей, то давайте разом 

думати, тому що, звичайно ж, треба цю реформу робити.  

Третя річ, про яку я хотів би сказати, що свого часу наш апологет 

здорового способу життя Микола Михайлович Амосов, відомий кардіохірург, 

написав таку собі книжку "Фізична активність та серце". Він її видав у 80-х 

роках. Вона була досить популярна в Києві. Багато спортсменів по ній 

навчалися в Інституті фізичної культури на той час. І він там таку собі прописав 

концепцію, яка є зараз в основі концепції здоров'я Всесвітньої організації 

охорони здоров'я, ВООЗ.  

Значить, яка основа по Амосову. Там 50 відсотків здоров'я та спорт, 20 

відсотків – це генетичні особливості людини, ще 20 відсотків – спосіб життя, 

тобто здоровий і не здоровий, де спить, як харчується, і тільки 10 відсотків –  

медицина.  

Тому у мене таке риторичне питання. Щоб перед тим, як робити реформу, 

то, може, давайте, люди добрі, спробуємо на 100 відсотків профінансувати 

тими копійками спорт, і ми побачимо нормальні результати. Чому? Тому що от, 

дивіться, завдячуючи мерії міста Києва наші дитячо-юнацькі спортивні школи 

добре фінансуються. Шістнадцята спортивна школа Юлія Левченко в Нанкіні 

виграла висоту 189. Дівчинка 16 років, яку я особисто водив на тренування, 

коли їй було 9 років, заводив в зал. І так далі, і так далі.  

Давайте, може, почнемо фінансувати. Після того, порахуємо, що у нас 

добре, що погано. Що погано – викреслили, що добре – залишили. І ті всі 

новели, яка напрацювала робоча група, в яку я, до речі, теж би просив вас, 



Артур Леонідович, підключитись разом із спортивно-орієнтованими колегами 

депутатами. І також шановний секретар комісії робив пропозиції підключити 

профільний вуз, там вони дуже багато роботи зробили свого часу і все ж таки 

ту реформу дати до ладу, але в тому вигляді, в якому вона буде потрібна 

спортсменам. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віктор Ростиславович. В тому вигляді, якщо 

вона зможе функціонувати, настільки так, на максимум. Бо ми бачимо дійсно, 

що в нас є вже багато і золотих медалей, і багато в нас є результатів в спорті.  

Тому я хотів би, шановні колеги, я хотів би, хто бажає ще прийняти в 

обговоренні участь, будь ласка. Представтесь. Потім, да.  

  

_______________А.І. ……… Анатолій Іванович… 

Я хотів би для загалу підтримати виступаючих. 

Ну, по-перше, можна сказати і подякувати ініціаторам, федераціям, які 

піднімають це питання. Любе обговорення дає свій позитив і ми прийдемо 

вкінці-кінців до якогось гарного результату, який буде, будуть задоволені і 

федерації, і громадськість, і керівники спортивної галузі.  

Але, що хотів би наголосити. Ну, я хочу вам сказати, що якщо взяти 

останніх 5 років, напевно, те, що було передбачено в бюджеті фінансування на 

будівництво спортивних арен, фінансування харчування, виїзди, відрядження і 

так далі, і так далі. Значить, ні один рік Міністерство фінансів не 

профінансувало це в повному обсязі. Якщо брати за 5 років, то це сотні 

мільйонів гривень недофінансована спортивна галузь.  

То я хочу сказати, що все наше реформування вмре відразу, якщо не буде 

нормального фінансування. Причому багато хто може сказати, що цих коштів 



не було в бюджеті. Да ні, було в багатьох роках цих і перевиконання, і по-

новому переділяли це перевиконання бюджетних коштів. А недофінансування 

спортивної галузі продовжилось. Ні один міністр фінансів, ні один Кабінет 

міністрів за це не відповідав. Не відповідали тільки тому, що це незахищена 

галузь.   

Але якщо ми з вами  кажемо, держава каже, що це є пріоритет,  то давайте 

зробимо  як в Білорусі,  пріоритетом.  На ..…….. в Бюджетному  кодексі 

передбачено обов'язкове фінансування, тобто захищення  статті: оплата праці, 

нарахування бюджетникам, медикаменти і харчування. Все.   В Білорусі теж все 

спортивне фінансування – це захищена галузь. Вони хвилюються за здоров'я   

своєї нації  і займаються цим. От тоді, коли воно буде прописане в Бюджетному 

кодексі, тоді ні один чиновник в ранзі міністра фінансів і   ні один  Прем'єр-

міністр не зможе волюнтаристськими  методами приймати рішення не 

фінансувати чи фінансувати  спортивну галузь. Дякую за увагу. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Дегтярьов Юрій Петрович,  будь ласка. 

  

ДЕГТЯРЬОВ Ю П. Уважаемый Артур Леонидович, уважаемые  

участники слушаний, у меня  конкретное есть предложение, и я хотел бы 

сказать вот  о чем.  

Мы уже сегодня говорили о том, что 65 процентов юношей не имеют, не 

могут быть призваны к службе в армии по состоянию здоровья.  Где-то 75, от 

50 до 75 процентов учащихся,  имеют неудовлетворительную физическую 

подготовку.  А 90 процентов выпускников имеют различные  отклонения в 

состоянии здоровья от функциональных до органических или каких-то очень 

серьезных заболеваний хронических.        



В связи  с этим я хотел бы сказать, что в свете реформирования сферы 

физической культуры не могут быть не затронуты такие министерства, как  

Министерство образования и Министерство здравоохранения. 

 В частности я хотел бы сказать о таком  приказе, Приказ 518674 "Про 

забезпечення медико-педагогічного   контролю  за фізичним вихованням учнів 

в загальноосвітніх навчальних закладах". Этот  приказ, в нем говорится, в этих 

вот  рекомендациях этого приказа, о распределении детей  на медицинские 

группы. И основным критерием, по которому распределяют на медицинские 

группы, – это есть оценка функционального состояния с помощью тесту Руфье.  

Этот тест является, как мы сейчас знаем, 4 года действует этот приказ, и 

со всех сторон говорят, что он неэффективен. Он является малоинформативным 

и не достоверным. По результатам этого теста около 80 процентов учеников не 

входят в основную группу и не ходят на занятия физкультуры. Даже абсурдно. 

Получается так, дети, которые занимаются вне школы в секциях, кандидаты в 

мастера спорта, мастера спорта – они не входят в основную группу в 

общеобразовательной школе. Этот тест предназначен для тестирования 

взрослых спортсменов. И определяет он физическую подготовленность, а не 

функциональное состояние. И учитывается только реакция пульса, только 

пульс и все. Поэтому он пользуется больше тренерами.  

 В этом приказе есть еще ряд недостатков, о которых я сейчас не 

буду говорить. Это, наверное, предмет обсуждения у специалистов. Поэтому я 

хотел бы внести предложение в рекомендации парламентских слушаний  

следующее дополнение. Поручить Министерству образования совместно с 

Министерством молоді і спорту, Министерством здравоохранения Украины 

усовершенствовать организацию медицинского, педагогического и медико-

педагогического контроля во время занятий физической культурой и спортом в 

учебных заведениях Украины. Причем этот приказ, который действует сейчас, 

он только охватывает общеобразовательные школы. Он не охватывает 



профессионально-технические училища, вузы и так далее. То есть над чем 

поработать. Поэтому я прошу внести эти предложения. Спасибо. 

  

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Юрій Петрович.  

 Будь ласка. 

  

 _______________. Шановний Артур Леонідович, шановні народні 

депутати, шановні друзі! Ви знаєте, на мою думку, реформи передчасні, дійсно. 

Вони повинні бути, але ж вони повинні, і всі це добре розуміють, робитися 

трошки по-іншому.  

Робоча група повинна бути і працювати, зрозуміло. Але ж повинні бути 

створені ще комітети. Комітети, які б розробляли для кожного структурного 

підрозділу фізичної культури і спорту. Я маю на увазі, це Комітет з 

реформування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної 

майстерності, училищ фізичної культури і збірних  команд України.  

Ви знаєте, сьогодні у нас такий день, я всіх вас вітаю з Днем захисника 

Вітчизни, сьогодні Президент підписав цей указ. Все у нас починається з 

дитинства, з школи. І якраз у нас, дійсно, тут наголошували, що в школі у нас 

основні проблеми, скасовані нормативи. І ви знаєте, як працювати вчителю 

фізичного виховання, коли немає нормативів виставляти оцінки. У нас зараз 

фізкультура, вона проходить так, як легенький такий розважальний захід. І цей 

розважальний захід перетворюється в те, що спілкуючись з тими людьми, які 

знаходяться зараз на фронті, що в нас деякі люди не можуть просто пройти 3 

кілометри, пробігти, я вже не кажу. Отут проблеми фізичної підготовки і все 

починається з школи.  

Що стосується спортивної роботи. Я так коротенько, спортивна школа, в 

нас вже були реформи, коли передавали все це, тут сидять начальники 



управлінь, що коли передавали освітянські школи в комітети і потім нам 

повертали, через деякий період, ці школи, в яких вже не було бази, не було 

землі відповідної. В Кіровограді приклад, з 20 шкіл повернули 12, але ж вже без 

матеріально-технічної бази, в тому ж Сєвєродонецьку, тенісні корти, була 

спортивна школа, все, освітянська, були корти там, потім корти забрали, школу 

повернули вже без кортів, бо грали там місцеві керівники, і  Кам'янець-

Подільський також, половину забрали стадіону, стадіон повернули, але ж 

землю забрало місто на свої такі от моменти. Тому тут в дитячій спортивній 

школі тут є дуже багато проблем і треба було працювати якраз ретельно. 

Що стосується навчально-спортивної роботи? То міністерство не виконує 

свої функції. Основне, як і всі інші заклади спортивні, які працюють, начальна 

спортивна робота, вона не забезпечена, починаючи із спортивної школи і 

закінчуючи училищем фізичної культури, і клубами різними, і таке інше. В 

підтвердження цього, спитайте на місцях тренерів, кожен тренер має, повинен, 

спортсмен  І розряду різних видів спорту, прийняти участь від 20 до 25 змагань 

в рік, а приймають 5-6. І ви всі ці змагання знаєте, це чемпіонат області, 

Україна, там ще декілька зустрічей і все. Як в таких умовах можна підготовити 

спортсменів високого класу? 

Нам тут закидають ще такі речі, що от там деякі види ми не можемо 

культивувати, чи держава не виділяє коштів. Да ми не виконуємо, ми просто 

повинні реформи починати з порядку в галузі. У нас немає порядку. А порядку 

якого? Тут закидали, що у нас є деякі там такі ідеологічні якісь протиріччя, що 

держава має бути головною чи федерація, та ми працюємо разом в одній 

державі. Хто на місцях нас буде слухати, яку федерацію, якщо не буде 

державного керівництва? У нас держава, міністерство не може керувати на 

місцях, у нас розвиваються види спорту. Взагалі, хто голова, в районі зібрали, у 

нього кум там вчитель фізкультури, ну, дали йому ще футбол, він вже 

футболом займається. Всі це знають, сидять, сміються люди, дійсно воно так. 

Тому тут треба жорсткий порядок розвитку видів спорту. Якщо в нас хочуть 

деякі федерації, он сидить Володимир Бринзак, він вже попробував, як 



працювати на державних коштах. Я рахую, що федерація плавання, біатлону, 

ще декілька федерацій, повинні взяти і зробити пілотний проект, і декілька 

областей, і ми подивимось з цього що вийде, а не просто теоретично ми щось 

тут будемо будувати.  

Мене дивує, ми дивимось на захід, це добре. Але ж чого ми не дивимось 

на той же Китай, на  Азербайджан, на ту ж Польщу, на інші країни, які 

приїжджали? Я був директором училища, працював, і списували все у нас, все 

списували, і все добре взяли. Де зараз на Олімпійських іграх Китай і інші ці 

країни, і той же Азербайджан боротьби в деяких видах спорту? Тому в нас є 

пріоритетних 22 види спорту. Ми їх повинні розвивати, ми повинні взяти все 

краще і рухатися вперед. От в мене такі... 

Що стосується училищ. Це, ви знаєте, біда. І біда, яку просто забули 

чомусь. З прийняттям Закону про вищу освіту, я прошу це записати, бо це буде 

дійсно катастрофа, треба реформувати училища, зберегти при цьому 

загальноосвітній навчальний заклад і вищу школу. Чому так? Тому що ми 

прийдемо з цим Законом про вищу освіту, а він не передбачає училищ там, ми 

повернемось до шкіл-інтернатів спортивного профілю. І це дуже важливо.  

І що стосується різних ще речей. То я сказав би, що дійсно тут про 

тренерів, я підтримую, і тренерів потрібно підтримати. Ми так і не 

випрацювали механізм підтримки тренера, на превеликий жаль. Я хочу, Антон 

Семенович Макаренко сказав наступні слова, що тільки щасливий вчитель 

може виховати щасливого учня, крапка.  

Бажаю всім успіхів і щастя. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Хочу слово надати президенту Федерації боксу міста Києва Шевченку 

Кирилу Валерійовичу, будь ласка. 



  

ШЕВЧЕНКО К.В. Здравствуйте! Спасибо, Артур Леонидович.  

Я вот хотел бы сказать, мы с Артуром Леонидовичем, он является также 

почетным президентом Федерации бокса города Киева, пять лет назад я был 

избран с большими сложностями, потому что существует старая система, 

которую люди не хотят ломать и так далее. Мы сами с 18-го или 19-го места на 

Украине достигли через год, стали первыми на Украине. На сегодняшний день 

федерация является первым в мире, наша, среди всех городов.  

Как пройти этот путь, мы знаем. Просто, первое, надо обязательно 

разобраться в самих федерациях, что происходит, потому что мало кто 

занимается реально делом. Вот у нас в Киеве 23 клуба, из них, наверное, 

половина сдается в аренду неизвестно под что. Поэтому надо начать с себя, в 

первую очередь. Это раз. 

Второе. Во многих странах существует такая система, есть люди, которые 

хотят финансировать тот или иной вид спорта и болеют этим видом спорта. Я 

считаю, надо наоборот подумать, так как  государство сегодня денег не имеет, 

этих людей привлечь и как-то их освободить от налогов. Я не знаю, как-то 

продумать, если они финансируют спорт, может какой-то закон такой 

разработать, частично. То есть если люди действительно финансируют спорт.  

Третье. Конечно бы, я хотел тоже разделить, есть олимпийский спорт, 

есть федерация, которая добивается определенных успехов на олимпиаде, на 

Чемпионатах мира, а есть федерации просто, которые проедают деньги и 

никаких результатов не дают. Вот, допустим, в Киеве мы тоже не 

финансировались, потом, после результатов, нас поставили  в первую 

категорию и начали давать какие-то деньги с бюджета. И мы показываем 

результаты. Поэтому я считаю, тоже надо разделить, потому что куча 

федераций, я не хочу никого оскорбить, берут большие деньги, результатов –  

ноль. Вот такие предложения.  



Мы просто это все сами прошли на собственном опыте, поэтому мы 

знаем как это сделать, ничего сложного в этом нет. Спасибо большое. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибо, Кирилл Валерьевич.  

Якщо немає бажаючих, будемо… Є ще бажаючі. Будь ласка, 

коротесенько. 

  

ДРАПЯТИЙ Є.М. Федерація профспілок України, Драпятий Євген 

Михайлович, заступник.  

Я хочу, в першу чергу, подякувати комітету, тому що, дійсно, ці три роки 

ми пропрацювали спільно з нашими фізкультурно-спортивними товариствами,  

які у нас: "Україна", ФСТ "Колос" і "Спартак",  досить плідно. Але чому 

сьогоднішнє слухання відбувається, тому, що ви б зрозуміли, що в половині 

цього року ми отримали такі тривожні сигнали, що буде скорочено повністю 

фінансування через Фонд соціального страхування. Через те ми підготовили тут 

ряд практичних пропозицій, я їх не буду перераховувати, ми передамо 

комітету.  

Але там, де в нас є рекомендації, в пункті 3 обов'язково треба там, де 

забезпечити збереження у 2015 року чинної системи фінансування, обов'язково 

зазначити "в тому числі фінансування з Фонду соціального страхування".  

Там, де йде сьогодні питання про масову приватизацію, ми теж хочемо, 

щоб ми зостановилися на таких питаннях, що врахувати, що при масовій 

приватизації можуть бути знищені соціальні об'єкти, в тому числі  фізкультури 

і спорту, теж треба наголосити. Оскільки йде процес децентралізації, 

наголошуємо, і ми вказуємо в своїх пропозиціях, не забути запитання і до 

нового – звільнення від сплати за оренду землі спортивних товариств і за 

спортивні об'єкти. До місцевого самоврядування, там, де ми говоримо, що 



сьогодні і їм буде делеговано як розпоряджатися –  звільнення від сплати за 

оренду приміщень під спортивні об'єкти. І ряд інших питань, які б ми хотіли, 

щоб вони були враховані вже сьогодні, працюючи на перспективу.  

Після наших слухань ми їх подаємо, і щоб ми ці всі пільги врахували і в 

податковому законодавстві, яке буде прийматися, і в децентралізації 

формування органів місцевого самоврядування, і в напрацюванні цієї концепції. 

Тому що саме небезпечніше – це не загубити, оскільки ми все-таки спільно з 

нашими спортивними товариствами, проводимо щорічно сотні заходів. І 

профспілки всіх рівнів за 2012 рік профінансували порядку 157 мільйонів. В 

минулому році – біля 70 мільйонів. На цей рік ми ще нічого. Але це є просто 

кошти громадські, це є кошти трудових колективів, якісь там 0,3 відсотка 

виділялися на профспілкову роботу, вони йшли на спорт. А сьогодні вже навіть 

урядова сторона зазіхнулася, щоб і ті кошти, які йшли на спорт, на все, щоб і їх 

не давати.  

Через те ми проводимо певні акції, певні застережні заходи проти того, 

щоб не забирати хоча б ті кошти у трудових колективів, які йшли на 

фізкультуру і на спорт. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Євген Михайлович.  

Будь ласка, коротесенько, да. 

  

ЗЕЛЕНСЬКИЙ М.В. Черкаси, Зеленський, начальник управління "Сім'я, 

молодь, спорт".  

В мене до пункту 1 Кабінету Міністрів України, де проситься, про 

внесення змін до Податкового кодексу України. Звільнення, оподаткування, від 

оподаткування виплат стимулюючого характеру, так звані стипендії, що 

сплачуються спортсменам з бюджетів всіх рівнів. Ми бюджетом надаємо 



стипендії спортсменам і при цьому ж оподатковуємо, і частину цих коштів 

повертаємо в бюджет в розмірі податків на ці ж нарахування. Тому прохання, 

якщо можливо, пролобіювати зміни до Бюджетного кодексу, що всі виплати 

стимулюючого характеру, які виплачуються саме з бюджетів всіх рівнів, 

звільнити від податків. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Хочу надати слово народному депутату України Іляшенко Віталію 

Володимировичу. Будь ласка.  

  

ІЛЯШЕНКО В.В. Дякую за надане слово. Мені, в першу чергу, приємно, 

що на слуханнях зібралося багато не байдужих до спорту і фізичної культури 

людей. Концепція це необхідна річ, але, як на мене, окрім концепції потрібні і 

ресурси для її реалізації. Мені як депутату дуже б хотілося дізнатися, скільки 

вдалося шкільних спортивних залів та спортивних майданчиків в цьому році 

реконструювати, створити. І я розумію, що для реалізації цієї програми 

потрібна взаємодія всіх гілок влади, починаючи від селищної ради, районної 

ради, адміністрації, міністерства і Комітету з питань молоді.  

Тому що, коли поїдеш в просте українське село, подивися, в якому 

жалюгідному стані там перебувають спортивні майданчики і школи, то, 

побачивши на якому рівні вони в Києві, дуже складно на це все, насправді, 

реагувати. Хотілося б, щоб такі пункти, як модернізація спортивних споруд, 

плавальних басейнів, воно дійсно працювало. Тому що зараз багато молоді 

хочуть себе чимось зайняти, вони набираються патріотизму і хочуть далі 

розвиватися. Якщо у них немає роботи, але спорт для них це, можливо, та 

сфера, яка може бути самозайнятою, то вони з радістю б свої зусилля туди 

направили.  



І друга найбільш горюча проблема – це казначейські рахунки. Наприклад, 

багато профтехучилищ, вони мають свої кошти і хочуть їх спрямувати на 

реконструкцію своїх же спортивних майданчиків, люди просять якимось чином 

ще в цьому році розблокувати ці рахунки і здійснювати проплати на важливі 

об'єкти. Такі речі як звільнення від оподаткування, я підтримую і прошу 

Міністерство молоді також звернути увагу. Був проведений конкурс проектів 

молодіжних, з 9 мільйонів 4,5 повернулися назад в бюджет. Можливо, їх варто 

було б ще в цьому році окремими змінами якраз на реконструкцію спортивних 

майданчиків спробувати направляти або принаймні не робити так, щоб вони в 

наступному році зникали, а навпаки фінансування збільшувалося. Тому що ми 

розуміємо, що міністерство за 23 роки спочатку було комітетом, потім 

міністерством, потім його об'єднали, зараз знову окреме міністерство, його 

потрібно, я вважаю, посилювати з фінансової точки зору. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віталію Володимировичу.  

Шановні друзі, будемо завершувати нашу дискусію.  

Шановні учасники слухань, підводячи підсумки нашого заходу, хочу 

висловити подяку всім виступаючим за конструктивні пропозиції щодо 

реформування сфери фізичної культури у спорту. Я впевнений, що нам 

необхідно не проголошення грандіозних планів реформ в стилі до основанія, а 

забезпечення сталого розвитку спортивної галузі. 

І найголовніше. Реформування сфери треба розробляти з урахуванням 

точок зору професіоналів, практиків, які кожен день виховують юних 

спортсменів, організовують спортивне життя нашої країни.  

Хочу наголосити на тому, що думку членів комітету не треба поспішати 

із розробкою нової редакції Закону України "Про фізичну культуру і спорт".  

Хочу побажати всім реформаторам вивчити  чинний закон, що вступив в дію з 



початку 2011 року. Виконуйте його та забезпечуйте прийняття всіх необхідних 

підзаконних актів. 

Шановні колеги, всім роздано проект рекомендацій слухань. Якщо в кого 

є пропозиції, які не пролунали у виступах, пропоную подавати їх у письмовій 

формі до секретаріату комітету. Комітет узагальнить всі пропозиції та 

затвердить зазначені рекомендації на своєму наступному засіданні.  

Хочу також запевнити всіх присутніх, що і новий склад Верховної Ради 

України, і новий Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму 

будуть і надалі приділяти велику увагу розвитку фізичної культури і спорту в 

нашій державі. І я впевнений, ми разом з Міністерством молоді і спорту будемо 

розробляти дуже багато програм і законопроектів, які дадуть можливість 

розвивати не тільки олімпійські види спорту, але й дитячо-юнацькі види 

спорту.  

Я всім дякую за те, що прийняли участь в обговоренні. Дякую за увагу і 

до зустрічі.  

  

  

  

 


