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Доброго дня члени парламентських слухань. 

Тема виступу - Врахування думки громадськості в процесі ухвалення 

управлінських рішень в сфері фізичної культури та спорту. Зараз складний час і 

треба зважено приймати рішення на користь України та Українців. Не час як 

лебідь, рак і щука тягнути у різні сторони. 

Перейду до конкретних пропозицій по темі : «Шляхи розвитку фізичної 

культури і спорту в Україні в умовах децентралізації влади» 

Всі ми розуміємо в умовах військових дій розвивати спортивну 

інфраструктуру, масовий спорт, спорт вищих досягнень практично не можливо 

за рахунок бюджету треба шукати альтернативні шляхи фінансування галузі 

фізичної культури та спорту. Пропоную: 

 Доопрацювати  ідею фінансування певного відсотка  за рахунок 

надходжень від лотереї на фізичну культуру та спорт. 

 Доопрацювати проект та прийняти  Закону України про 

Меценатство , щоб для підприємців було вигідно та почесно підтримувати 

спорт. 

 Використовувати  Державно - приватне партнерство для розбудови 

спортивної інфраструктури, пропоную як пілотний проект створити пільгові 

умови по платі за оренду земельної ділянки для бізнесу, та включити в умови 

договору надання ДЮСШ на безкоштовній основі спортивної інфраструктури 

побудованої  на цій земельній ділянки в розмірі плати за оренду земельної 

ділянки. На мій погляд це буде реально стимулювати бізнес та максимально 

завантажувати спортивні споруди. 

 Розгляд питання щодо створення сприятливих умов для існуючих 

спортивних споруд та розвитку спортивної інфраструктури  :   

- плата на землю для спортивно-оздоровчих організацій всіх форм 

власності 

- Внесення змін до податкового кодексу щодо зменшення до 0,1% плата 

на землю для спортивно-оздоровчих організацій всіх форм власності 

- Підготувати  та надати пропозиції  щодо змін   земельного кодексу  

щодо надання можливості отримання актів на землю та постійного 

користування для спортивно-оздоровчих організацій які не отримали до 2010 

року 

- оренди земельних ділянок для спортивно-оздоровчих організацій всіх 

форм власності 

- Внесення змін до податкового кодексу щодо зменшення  до 1% від 

нормативно грошової оцінки земельної ділянки  плати за оренду земльної 

ділянки  для спортивно-оздоровчих організацій всіх форм власності 

- комунальних тарифів для спортивно-оздоровчих організацій всіх форм 

власності 



- Розгляд питання на засіданні НКРЕ щодо зменшення тарифів для 

спортивно-оздоровчих організацій всіх форм власності 

 Розглянути питання передачі збиткових спортивних об’єктів чи які 

на межі існування - в управління спортивних федерацій за умови використання 

цільового призначення на термін до 2-х років з можливістю пролонгацією 

угоди в разі успішної реалізації проекту. 

 Додати до проекту рекомендацій «Парламентських слухань» №4 

Місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування в 

установленому порядку . п.1 сторінка 7 після слів: на безоплатній основі – 

передбачити додаткове фінансування у зв’язку з додатковими витратами.  

В іншому разі система надання спортивної та матеріально - технічної бази 

працювати не буде! 

Дякую за увагу! 

 

 

 


