
 Стаття 4. Засади державної політики у сфері фізичної 
культури і спорту 
Держава на основі принципу пріоритетності 
олімпійського спорту здійснює заходи з фінансового, 
кадрового, матеріально-технічного, наукового, 
медичного, інформаційного забезпечення підготовки   
українських спортсменів з олімпійських видів спорту 
та не менше 85 % ресурсів, спрямованих на фізичну 
культуру і спорт, спрямовує на розвиток  
олімпійських видів спорту, включених до програми 
наступних Олімпійських, та неолімпійських видів 
спорту, включених до програми наступних 
Всесвітніх ігор (перелік видів спорту оновлюється 
кожні 4 роки). 
 

  

 Стаття 12. Школи вищої спортивної майстерності Школи 
вищої спортивної майстерності – заклади фізичної 
культури і спорту, які забезпечують підготовку 
спортсменів резервного спорту вищих досягнень  
з олімпійських та неолімпійських видів спорту  
шляхом проведення постійно діючих навчально-
тренувальних зборів та участь спортс- 11 менів у 
відповідних змаганнях  
 

Стаття 13. Центри олімпійської підготовки 
 
… 
Засновниками центрів олімпійської підготовки можуть 

Стаття 13. Центри олімпійської підготовки та 
Центри підготовки з неолімпійських видів спорту 
… 
Засновниками центрів олімпійської підготовки можуть 
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бути, зокрема: 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
держав- 
ну політику у сфері фізичної культури та спорту; 
місцеві державні адміністрації; 
органи місцевого самоврядування; 
спортивні федерації,  
фізкультурно-спортивні товариства, 
інші громадські організації фізкультурно-спортивної 
спря- 
мованості; 
 
вищі навчальні заклади, підпорядковані центральному 
ор- 
гану виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у  
сфері фізичної культури та спорту. 
… 
 

бути, зокрема: 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну  
політику у сфері фізичної культури та спорту; 
місцеві державні адміністрації; 
органи місцевого самоврядування; 
спортивні федерації,  
фізкультурно-спортивні товариства, 
інші громадські об'єднання фізкультурно-
спортивної  
спрямованості; 
 
Абзац виключити 

 Стаття 20. Спортивні федерації Спортивні федерації − 
громадські об'єднання або громадські спілки 
фізкультурно-спортивної спря- мованості.... 
розвиток відповідного виду (видів) спорту (спортивної 
дисципліни) шляхом участі у розробленні та виконанні 
відповідних програм;... 
Відокремлені підрозділи спортивних федерацій співпра- 
цюють з місцевими органами виконавчої влади та орга- 
нами місцевого самоврядування на підставі договору 
про співпрацю. Порядок укладання договору із 
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спортивною федерацією з відповідного виду спорту з 
присвоєнням статусу на- ціональної спортивної 
федерації затверджується центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері фізичної ку- льтури і спорту.  
Спортивні федерації з якими укладена угода та їх від- 
окремлені підрозділи можуть отримувати в установле- 
ному порядку фінансову підтримку за рахунок коштів 
Державного бюджету України, місцевих бюджетів 
відповідно до закону.  
 

  

 Стаття 25. Спортивний комітет України 
НЕ ВИКЛЮЧАТИ: бере участь у наданні всеукраїнським 
спортивним федераціям з неолімпійських видів спорту 
статусу національної спортивної федерації з 
відповідного неолімпійського виду спорту; 
 

  

  

Стаття 39. Визнання видів спорту в Україні 
Частина відсутня 
В Україні не можуть визнаватися види спорту, які 
пов'язані 
з небезпекою чи надмірним ризиком для життя і 
здоров'я 
людей або мають антигуманний зміст. 

Стаття 39. Визнання видів спорту в Україні 
Частина відсутня 
В Україні не можуть визнаватися види спорту, які 
пов'язані 
з небезпекою чи надмірним ризиком для життя і 
здоров'я 
людей або мають антигуманний зміст. 
Стаття 39. Визнання видів спорту в Україні 
В Україні визнаються види спорту, що визнані 



відповідно: 
Міжнародним олімпійським комітетом; 
Глобальною асоціацією міжнародних спортивних 
федерацій; 
WADA? 
Міжнародним Паралімпійським комітетом; 
Міжнародним спортивним комітетом глухих. 
Також можуть визнаватись види спорту, що 
засновані 
на національно-культурних традиціях України та 
розвиваються виключно в Україні, або, що 
сприяють розвитку службово-прикладного та 
військово-прикладного 
спорту. 
В Україні не можуть визнаватися види спорту, які 
пов'язані 
з небезпекою чи надмірним ризиком для життя і 
здоров'я 
людей або мають антигуманний зміст. 

Порядок визнання видів спорту в Україні, включення їх 
до 
відповідного реєстру та порядок ведення цього реєстру 
визначаються центральним органом виконавчої влади, 
що 
забезпечує формування державної політики у сфері 
фізичної культури та спорту. 
Абзац відсутній 
 
 
 

Порядок визнання виду спорту та втрата статусу 
визнаного 
виду спорту в Україні, включення/виключення його до 
відповідного реєстру та порядок ведення цього реєстру 
визначається Кабінетом Міністрів України. 
Види спорту поділяються на групи:  
олімпійські види спорту − види спорту, включені до 
програми 
Олімпійських ігор;  
неолімпійські види спорту − види спорту, включені 
до програми Всесвітніх ігор та види спорту, не 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Види спорту, визнані в Україні, мають переваги, 
зокрема, 
щодо: 
одержання державної підтримки для розвитку 
відповідного 
виду спорту; 
відкриття в установленому порядку відділень з 
відповідного виду спорту в дитячо-юнацьких спортивних 
школах, 
спеціалізованих навчальних закладах спортивного 
профілю, школах вищої спортивної підготовки, центрах 
олімпійської підготовки, центрах студентського спорту 
вищих навчальних закладів; 

включені до програми Олімпійських ігор; 
національні види спорту;  
види спорту осіб з інвалідністю − види спорту, 
включені до программ Паралімпійських і 
Дефлімпійських ігор, та види спорту, не включені до 
програм Паралімпійських і 
Дефлімпійських ігор, у яких беруть участь особи з 
інвалідністю; 
 

Олімпійські та неолімпійські види спорту (включені 
відповідно до програми наступних Олімпійських та 
Всесвітніх ігор – перелік оновлюється кожні 4 роки), 
визнані в Україні, мають переваги, зокрема, щодо: 
одержання державної підтримки для розвитку 
відповідного 
виду (видів) спорту (спортивної дисципліни); 
відкриття в установленому порядку відділень з 
відповідного виду спорту (спортивної дисципліни) в 
дитячо-юнацьких спортивних школах, закладах 
спеціалізованої освіти спортивного профілю із 
специфічними умовами навчання, школах вищої 
спортивної підготовки, центрах олімпійської підготовки, 
центрах студентського спорту вищих навчальних 
закладів; 

абзац відсутній 
проведення офіційних спортивних змагань з 
відповідного 
виду спорту; 
присвоєння в установленому порядку спортивних звань 
та 

утворення спортивних клубів; 
проведення офіційних спортивних змагань з 
відповідного 
виду (видів) спорту (спортивної дисципліни); 
присвоєння в установленому порядку спортивних звань 
та 



розрядів, суддівських кваліфікаційних категорій з 
відповідного виду спорту. 

розрядів, суддівських кваліфікаційних категорій з 
відповідного виду спорту. 

Офіційні спортивні змагання з видів спорту проводяться 
за 
правилами спортивних змагань, затвердженими 
відповідно 
до вимог цієї статті. 

Офіційні спортивні змагання з видів спорту (видів 
дисциплін) проводяться за правилами спортивних 
змагань, затвердженими відповідно до вимог цієї статті. 

  

  

  
 


