
Порівняльна таблиця до Закону України 
 «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку фізичної культури і спорту» 

(р. № законопроєкту 3550 від 27.05.2020) 
 

Попередня редакція В редакції Закону 
Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення 
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому 

значенні: 
… 
Заклад фізичної культури і спорту - юридична особа, що 

забезпечує розвиток фізичної культури і спорту шляхом, зокрема, 
надання фізкультурно-спортивних послуг. Закладами фізичної 
культури і спорту, зокрема, є: спортивні клуби, дитячо-юнацькі 
спортивні школи, спеціалізовані навчальні заклади спортивного 
профілю, школи вищої спортивної майстерності, центри 
олімпійської підготовки, центри студентського спорту вищих 
навчальних закладів, фізкультурно-оздоровчі заклади, центри 
фізичного здоров'я населення, центри фізичної культури і спорту осіб 
з інвалідністю; 

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення 
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому 

значенні: 
… 
Заклад фізичної культури і спорту - юридична особа, що 

забезпечує розвиток фізичної культури і спорту шляхом, зокрема, 
надання фізкультурно-спортивних послуг. Закладами фізичної 
культури і спорту, зокрема, є: спортивні клуби, дитячо-юнацькі 
спортивні школи, заклади спеціалізованої освіти спортивного 
профілю із специфічними умовами навчання, школи вищої 
спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри 
студентського спорту закладів вищої освіти, фізкультурно-
оздоровчі заклади, центри фізичного здоров'я населення, центри 
фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю; 

Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 
фізичної культури та спорту, центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, 
та інших центральних органів виконавчої влади у сфері фізичної 
культури і спорту 

… 
Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують 

формування та реалізують державну політику у сфері соціального 
захисту населення, сприяють розвитку фізичної культури і спорту в 
підпорядкованих йому навчальних закладах та стаціонарних 
установах соціального обслуговування, створюють умови для занять 
фізичною культурою і спортом, у тому числі для осіб з інвалідністю, 

Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 
фізичної культури та спорту, центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, 
та інших центральних органів виконавчої влади у сфері фізичної 
культури і спорту 

… 
Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують 

формування та реалізують державну політику у сфері соціального 
захисту населення, сприяють розвитку фізичної культури і спорту в 
підпорядкованих йому закладах освіти та стаціонарних установах 
соціального обслуговування, створюють умови для занять фізичною 
культурою і спортом, у тому числі для осіб з інвалідністю, та їх 
фізкультурно-спортивної реабілітації відповідно до законодавства. 



та їх фізкультурно-спортивної реабілітації відповідно до 
законодавства. 

Стаття 10. Дитячо-юнацькі спортивні школи 
Дитячо-юнацькі спортивні школи є позашкільними 

навчальними закладами спортивного профілю - закладами фізичної 
культури і спорту, які забезпечують розвиток здібностей вихованців 
в обраному виді спорту, визнаному в Україні, створюють необхідні 
умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, 
повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей 
та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, 
підготовки спортсменів для резервного спорту. 

Стаття 10. Дитячо-юнацькі спортивні школи 
Дитячо-юнацькі спортивні школи є закладами 

спеціалізованої позашкільної освіти спортивного профілю - 
закладами фізичної культури і спорту, які забезпечують розвиток 
здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, 
створюють необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного 
розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і 
дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового 
способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту. 

Стаття 11. Спеціалізовані навчальні заклади спортивного 
профілю 

Стаття 11. Заклади спеціалізованої освіти спортивного 
профілю із специфічними умовами навчання 

Спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю є 
навчальними закладами системи загальної середньої освіти або 
вищими навчальними закладами - закладами фізичної культури і 
спорту, які забезпечують відбір та спортивну підготовку 
найобдарованіших дітей та молоді, створюють умови для розвитку 
їхніх індивідуальних здібностей з метою досягнення високих 
спортивних результатів та поповнення національних збірних команд 
у поєднанні із здобуттям учнями та студентами відповідної освіти. 

 
Навчальний заклад набуває статусу спеціалізованого 

навчального закладу спортивного профілю за рішенням 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері фізичної культури та спорту, в порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Засновниками спеціалізованих навчальних закладів 
спортивного профілю відповідно до закону можуть бути, зокрема: 

… 
 
Фінансування спеціалізованих навчальних закладів 

спортивного профілю здійснюється за рахунок коштів відповідного 
бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством. 

Заклади спеціалізованої освіти спортивного профілю із 
специфічними умовами навчання є закладами загальної 
середньої освіти, закладами фахової передвищої освіти або 
закладами вищої освіти - закладами фізичної культури і спорту, які 
забезпечують відбір та спортивну підготовку найобдарованіших 
дітей та молоді, створюють умови для розвитку їхніх індивідуальних 
здібностей з метою досягнення високих спортивних результатів та 
поповнення національних збірних команд у поєднанні із здобуттям 
учнями та студентами відповідної освіти. 

Заклад освіти набуває статусу закладу спеціалізованої 
освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання 
за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері фізичної культури та спорту, в порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Засновниками закладів спеціалізованої освіти спортивного 
профілю із специфічними умовами навчання відповідно до закону 
можуть бути, зокрема: 

… 
Фінансування закладів спеціалізованої освіти спортивного 

профілю із специфічними умовами навчання здійснюється за 



рахунок коштів відповідного бюджету, інших джерел, не 
заборонених законодавством. 

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

зокрема: 
… 
вищі навчальні заклади, підпорядковані центральному органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної 
культури та спорту. 

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

зокрема: 
… 
заклади вищої освіти. 

Стаття 14. Центри студентського спорту вищих навчальних 
закладів 

Центри студентського спорту вищих навчальних закладів - 
заклади фізичної культури і спорту, які забезпечують створення умов 
для поєднання навчання у вищому навчальному закладі та підготовки 
студентів, зокрема, до участі у чемпіонатах Європи та світу серед 
студентів з видів спорту, визнаних в Україні, Всесвітніх універсіадах. 

Центри студентського спорту вищих навчальних закладів 
створюються та діють відповідно до положення про центр 
студентського спорту вищих навчальних закладів, затвердженого 
Кабінетом Міністрів України. 

Засновниками центрів студентського спорту вищих 
навчальних закладів можуть бути, зокрема: 

центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані вищі 
навчальні заклади; 

вищі навчальні заклади. 
Заклади фізичної культури і спорту набувають статусу центрів 

студентського спорту вищих навчальних закладів за рішенням 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері освіти, на підставі вимог, визначених положенням 
про центр студентського спорту вищих навчальних закладів. 

Фінансування діяльності центрів студентського спорту вищих 
навчальних закладів здійснюється відповідно за рахунок коштів 

Стаття 14. Центри студентського спорту закладів вищої 
освіти 

Центри студентського спорту закладів вищої освіти - заклади 
фізичної культури і спорту, які забезпечують створення умов для 
поєднання навчання у закладі вищої освіти та підготовки студентів, 
зокрема, до участі у чемпіонатах Європи та світу серед студентів з 
видів спорту, визнаних в Україні, Всесвітніх універсіадах. 

Центри студентського спорту закладів вищої освіти 
створюються та діють відповідно до положення про центр 
студентського спорту закладів вищої освіти, затвердженого 
Кабінетом Міністрів України. 

Засновниками центрів студентського спорту закладів вищої 
освіти можуть бути, зокрема: 

центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані 
закладів вищої освіти; 

вищі навчальні заклади. 
Заклади фізичної культури і спорту набувають статусу центрів 

студентського спорту закладів вищої освіти за рішенням 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері освіти, на підставі вимог, визначених положенням 
про центр студентського спорту закладів вищої освіти. 

Фінансування діяльності центрів студентського спорту 
закладів вищої освіти здійснюється відповідно за рахунок коштів 



власника (засновника), відповідного бюджету, інших джерел, не 
заборонених законодавством. 

власника (засновника), відповідного бюджету, інших джерел, не 
заборонених законодавством. 

Стаття 21. Громадські об’єднання фізкультурно-спортивної 
спрямованості учнів та студентів 

Основними завданнями громадських об’єднань фізкультурно-
спортивної спрямованості учнів та студентів є: 

сприяння залученню учнів та студентів у позанавчальний час 
до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності у закладах 
загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової 
передвищої, вищої освіти; 

сприяння організації і проведенню спортивних змагань серед 
учнів та студентів спільно із всеукраїнськими спортивними 
федераціями; 

сприяння вдосконаленню проведення обов’язкових занять з 
фізичної культури у закладах загальної середньої, професійної 
(професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти. 

Стаття 21. Громадські об’єднання фізкультурно-спортивної 
спрямованості учнів та студентів 

Основними завданнями громадських об’єднань фізкультурно-
спортивної спрямованості учнів та студентів є: 

сприяння залученню учнів та студентів у позанавчальний час 
до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності у закладах 
загальної середньої спеціалізованої, професійної (професійно-
технічної), фахової передвищої, вищої освіти; 

сприяння організації і проведенню спортивних змагань серед 
учнів та студентів спільно із всеукраїнськими спортивними 
федераціями; 

сприяння вдосконаленню проведення обов’язкових занять з 
фізичної культури у закладах загальної середньої спеціалізованої, 
професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої 
освіти. 

Стаття 26. Фізична культура у сфері освіти 
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування 

сприяють розвитку фізичної культури в навчальних закладах. 
Фізична культура у сфері освіти має на меті забезпечити розвиток 
фізичного здоров'я учнів та студентів, комплексний підхід до 
формування розумових і фізичних здібностей особистості, 
вдосконалення фізичної та психологічної підготовки до активного 
життя, професійної діяльності на принципах індивідуального 
підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого 
використання різноманітних засобів та форм фізичного виховання і 
масового спорту, безперервності цього процесу протягом усього 
життя. 

Фізична культура у сфері освіти базується на затверджених 
відповідно до закону державних стандартах освіти, спрямованих на 
забезпечення науково обґрунтованих норм рухової активності дітей 
та молоді з урахуванням стану їхнього здоров'я, рівня фізичного та 
психічного розвитку. 

Стаття 26. Фізична культура у сфері освіти 
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування 

сприяють розвитку фізичної культури в закладах освіти. Фізична 
культура у сфері освіти має на меті забезпечити розвиток фізичного 
здоров'я учнів та студентів, комплексний підхід до формування 
розумових і фізичних здібностей особистості, вдосконалення 
фізичної та психологічної підготовки до активного життя, 
професійної діяльності на принципах індивідуального підходу, 
пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання 
різноманітних засобів та форм фізичного виховання і масового 
спорту, безперервності цього процесу протягом усього життя. 

 
Фізична культура у сфері освіти базується на затверджених 

відповідно до закону державних стандартах освіти, спрямованих на 
забезпечення науково обґрунтованих норм рухової активності дітей 
та молоді з урахуванням стану їхнього здоров'я, рівня фізичного та 
психічного розвитку. 



У дошкільних та інших навчальних закладах обов’язково 
передбачаються посади фахівців з фізичної культури. 

Фізична культура шляхом проведення обов'язкових занять у 
дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих 
навчальних закладах здійснюється відповідно до навчальних 
програм, затверджених у встановленому порядку. 

 
У загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладах уроки з фізичної культури є обов'язковими і проводяться не 
менше трьох разів на тиждень. Місцеві державні адміністрації та 
органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення щодо 
запровадження додаткових уроків з фізичної культури в 
загальноосвітніх навчальних закладах за умови наявності коштів у 
відповідних бюджетах. 

 
У навчальних закладах заняття з фізкультурно-спортивної 

реабілітації учнів і студентів з інвалідністю є обов'язковими, їх 
періодичність та інтенсивність визначаються індивідуально, з 
урахуванням медичних рекомендацій. 

Загальноосвітні та професійно-технічні навчальні заклади з 
урахуванням місцевих природних умов, інтересів учнів самостійно 
визначають зміст, форми і засоби їх рухової активності, методи 
проведення занять з фізичної культури та організовують позаурочну 
фізкультурно-спортивну роботу за участю позашкільних навчальних 
закладів, громадських організацій фізкультурно-спортивної 
спрямованості. 

 
Керівники навчальних закладів зобов'язані забезпечувати 

створення сприятливих умов для належної рухової активності учнів 
та студентів. 

У закладах освіти, зокрема дошкільних обов’язково 
передбачаються посади фахівців з фізичної культури. 

Фізична культура шляхом проведення обов'язкових занять у 
закладах дошкільної, загальної середньої, спеціалізованої, 
професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти 
здійснюється відповідно до навчальних програм, затверджених у 
встановленому порядку. 

У закладах загальної середньої, спеціалізованої, 
професійної (професійно-технічної) освіти уроки з фізичної 
культури є обов'язковими і проводяться не менше трьох разів на 
тиждень. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого 
самоврядування можуть приймати рішення щодо запровадження 
додаткових уроків з фізичної культури в закладах загальної 
середньої та спеціалізованої освіти, за умови наявності коштів у 
відповідних бюджетах. 

У закладах освіти заняття з фізкультурно-спортивної 
реабілітації учнів і студентів з інвалідністю є обов'язковими, їх 
періодичність та інтенсивність визначаються індивідуально, з 
урахуванням медичних рекомендацій. 

Заклади загальної середньої, спеціалізованої, професійної 
(професійно-технічної) освіти», а слова «позашкільних 
навчальних закладів з урахуванням місцевих природних умов, 
інтересів учнів самостійно визначають зміст, форми і засоби їх 
рухової активності, методи проведення занять з фізичної культури та 
організовують позаурочну фізкультурно-спортивну роботу за участю 
позашкільних навчальних закладів, громадських організацій 
фізкультурно-спортивної спрямованості. 

Керівники закладів освіти зобов'язані забезпечувати 
створення сприятливих умов для належної рухової активності учнів 
та студентів. 

Стаття 29. Фізкультурно-оздоровча діяльність серед сільського 
населення 

Стаття 29. Фізкультурно-оздоровча діяльність серед сільського 
населення 



Виконавчі органи сільських, селищних рад, підприємства, 
установи та організації агропромислової галузі, що розташовані в 
сільській місцевості, сприяють: 

створенню умов для залучення мешканців села, селища до 
активних занять фізичною культурою і спортом, здорового способу 
життя; 

утворенню та діяльності у межах відповідних територій 
колективів фізичної культури та спортивних клубів; 

доступності мешканцям села, селища спортивних споруд 
відповідних навчальних закладів для занять фізичною культурою; 

Виконавчі органи сільських, селищних рад, підприємства, 
установи та організації агропромислової галузі, що розташовані в 
сільській місцевості, сприяють: 

створенню умов для залучення мешканців села, селища до 
активних занять фізичною культурою і спортом, здорового способу 
життя; 

утворенню та діяльності у межах відповідних територій 
колективів фізичної культури та спортивних клубів; 

доступності мешканцям села, селища спортивних споруд 
відповідних закладів освіти для занять фізичною культурою;
  

Стаття 32. Фізкультурно-оздоровча діяльність у місцях 
попереднього ув'язнення та в установах виконання покарань 

Громадянам, які перебувають у місцях попереднього 
ув'язнення та в установах виконання покарань, гарантується 
можливість займатися фізкультурно-оздоровчою діяльністю. 

Адміністрація місць попереднього ув'язнення та установ 
виконання покарань створює особам, які в них перебувають, умови 
для занять фізичною культурою, зокрема особам, які не досягли 
повноліття, - умови для фізичного виховання відповідно до вимог 
щодо занять фізичною культурою, передбачених для 
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів. 

Стаття 32. Фізкультурно-оздоровча діяльність у місцях 
попереднього ув'язнення та в установах виконання покарань 

Громадянам, які перебувають у місцях попереднього 
ув'язнення та в установах виконання покарань, гарантується 
можливість займатися фізкультурно-оздоровчою діяльністю. 

Адміністрація місць попереднього ув'язнення та установ 
виконання покарань створює особам, які в них перебувають, умови 
для занять фізичною культурою, зокрема особам, які не досягли 
повноліття, - умови для фізичного виховання відповідно до вимог 
щодо занять фізичною культурою, передбачених для закладів 
загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти. 

Стаття 33. Дитячий спорт 
Дитячий спорт - напрям спорту, який забезпечує ознайомлення 

дітей з видами спорту та виявлення їх здібностей до подальших 
занять спортом. 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування 
створюють організаційно-правові та інші умови для розвитку 
дитячого спорту та забезпечення початкового навчання дітей видам 
спорту шляхом об'єднання зусиль сім'ї, опікунів, піклувальників, 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл та загальноосвітніх навчальних 
закладів з метою розвитку масового спорту та спорту вищих 
досягнень. 

Стаття 33. Дитячий спорт 
Дитячий спорт - напрям спорту, який забезпечує ознайомлення 

дітей з видами спорту та виявлення їх здібностей до подальших 
занять спортом. 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування 
створюють організаційно-правові та інші умови для розвитку 
дитячого спорту та забезпечення початкового навчання дітей видам 
спорту шляхом об'єднання зусиль сім'ї, опікунів, піклувальників, 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл та закладів загальної середньої 
і спеціалізованої освіти з метою розвитку масового спорту та спорту 
вищих досягнень. 

Стаття 35. Резервний спорт Стаття 35. Резервний спорт 



Резервний спорт - напрям спорту, який забезпечує у порядку, 
встановленому центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері фізичної 
культури та спорту, здійснення відбору обдарованих дітей та молоді 
для занять певним видом спорту, створення умов для максимального 
розвитку їхніх індивідуальних здібностей з метою досягнення 
високих спортивних результатів, забезпечення умов для переходу до 
спорту вищих досягнень та поповнення основного складу 
національних збірних команд. 

Розвиток резервного спорту забезпечують суб'єкти сфери 
фізичної культури і спорту, зокрема спортивні клуби, спеціалізовані 
навчальні заклади спортивного профілю, школи вищої спортивної 
майстерності, штатні спортивні команди резервного спорту 
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, 
центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну 
політику у сфері освіти, фізичної культури та спорту, всеукраїнських 
фізкультурно-спортивних товариств, спортивних федерацій (далі - 
штатні спортивні команди резервного спорту) та інші суб'єкти сфери 
фізичної культури і спорту. 

Резервний спорт - напрям спорту, який забезпечує у порядку, 
встановленому центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері фізичної 
культури та спорту, здійснення відбору обдарованих дітей та молоді 
для занять певним видом спорту, створення умов для максимального 
розвитку їхніх індивідуальних здібностей з метою досягнення 
високих спортивних результатів, забезпечення умов для переходу до 
спорту вищих досягнень та поповнення основного складу 
національних збірних команд. 

Розвиток резервного спорту забезпечують суб'єкти сфери 
фізичної культури і спорту, зокрема спортивні клуби, заклади 
спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними 
умовами навчання, школи вищої спортивної майстерності, штатні 
спортивні команди резервного спорту Автономної Республіки Крим, 
областей, міст Києва та Севастополя, центральних органів 
виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері освіти, 
фізичної культури та спорту, всеукраїнських фізкультурно-
спортивних товариств, спортивних федерацій (далі - штатні 
спортивні команди резервного спорту) та інші суб'єкти сфери 
фізичної культури і спорту. 

Стаття 39. Визнання видів спорту в Україні 
… 
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; 

… 

Стаття 39. Визнання видів спорту в Україні 
… 
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, закладах 
спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними 
умовами навчання, школах вищої спортивної підготовки, центрах 
олімпійської підготовки, центрах студентського спорту закладів 
вищої освіти; 

… 



Стаття 48. Матеріально-технічне забезпечення сфери фізичної 
культури і спорту 

… 
Не допускається: 
проектування, будівництво нових і реконструкція діючих 

дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих 
навчальних закладів без передбачених нормативами вимог до 
спортивних споруд та функціональних приміщень; 

… 

Стаття 48. Матеріально-технічне забезпечення сфери фізичної 
культури і спорту 

… 
Не допускається: 
проектування, будівництво нових і реконструкція діючих 

закладів дошкільної, загальної середньої, спеціалізованої, 
професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та 
вищої освіти без передбачених нормативами вимог до спортивних 
споруд та функціональних приміщень; 

… 
Стаття 49. Кадрове забезпечення сфери фізичної культури і 

спорту 
… 
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері фізичної культури та спорту, бере участь у 
ліцензуванні та акредитації вищих навчальних закладів, у яких 
здійснюється підготовка фахівців сфери фізичної культури і спорту, 
в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 49. Кадрове забезпечення сфери фізичної культури і 
спорту 

… 
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері фізичної культури та спорту, бере участь у 
ліцензуванні освітньої діяльності та акредитації освітніх 
програм закладів вищої освіти, у яких здійснюється підготовка 
фахівців сфери фізичної культури і спорту, в порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 50. Наукове забезпечення у сфері фізичної культури і 
спорту 

… 
Наукову і науково-методичну діяльність у сфері фізичної 

культури і спорту здійснюють наукові установи, вищі навчальні 
заклади III-IV рівнів акредитації у порядку, встановленому 
законодавством. 

Стаття 50. Наукове забезпечення у сфері фізичної культури і 
спорту 

… 
Наукову і науково-методичну діяльність у сфері фізичної 

культури і спорту здійснюють наукові установи, заклади вищої 
освіти у порядку, встановленому законодавством. 

Закон України «Про оренду державного та комунального майна» 
Стаття 15. Передача в оренду майна без проведення аукціону 
… 
2. Право на отримання в оренду державного та комунального 

майна, що не міститься в Переліку першого типу, без проведення 
аукціону також мають: 

… 
відсутні 

Стаття 15. Передача в оренду майна без проведення аукціону 
… 
2. Право на отримання в оренду державного та комунального 

майна, що не міститься в Переліку першого типу, без проведення 
аукціону також мають: 

… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Підприємствам, установам і організаціям, що отримали в 

оренду державне та/або комунальне майно без проведення аукціону, 
заборонено укладати договори суборенди щодо цього майна. 

Громадським організаціям ветеранів, реабілітаційним 
установам для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, народним 
депутатам України і депутатам місцевих рад, що отримали в оренду 
державне та/або комунальне майно без проведення аукціону, 
заборонено використовувати його в комерційних цілях. 

державні та комунальні спортивні клуби, дитячо-юнацькі 
спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, центри 
олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів 
вищої освіти, фізкультурно-оздоровчі заклади, центри фізичного 
здоров’я населення, центри фізичної культури і спорту осіб з 
інвалідністю, а також бази олімпійської, паралімпійської та 
дефлімпійської підготовки; 

громадські об'єднання фізкультурно-спортивної 
спрямованості, що є неприбутковими організаціями, внесеними 
до Реєстру неприбуткових установ та організацій, утворені ними 
спортивні клуби (крім спортивних клубів, що займаються 
професійним спортом), дитячо-юнацькі спортивні школи, школи 
вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, 
центри студентського спорту закладів вищої освіти, центри 
фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, що є 
неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру 
неприбуткових установ та організацій, – виключно для 
проведення спортивних заходів або надання фізкультурно-
спортивних послуг. 

3. Підприємствам, установам і організаціям, що отримали в 
оренду державне та/або комунальне майно без проведення аукціону, 
заборонено укладати договори суборенди щодо цього майна. 

Громадським організаціям ветеранів, реабілітаційним 
установам для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, народним 
депутатам України і депутатам місцевих рад, громадським 
об’єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості, 
утвореним ними закладам фізичної культури і спорту, 
визначеним абзацом чотирнадцятим частини другої цієї статті,  
що отримали в оренду державне та/або комунальне майно без 
проведення аукціону, заборонено використовувати його в 
комерційних цілях. 

Закон України «Про освіту» 
Стаття 21. Спеціалізована освіта 
… 

Стаття 21. Спеціалізована освіта 
… 



3. Спортивна освіта передбачає засвоєння освітньої програми з 
відповідного виду спорту з метою набуття комплексу професійних 
компетентностей у галузі фізичної культури і спорту, формування та 
розвитку індивідуальних здібностей особи, поглибленого оволодіння 
спеціалізацією в обраному виді спорту та здобувається одночасно з 
середньою, професійною (професійно-технічною), фаховою 
передвищою чи вищою освітою. 

Освітні програми з відповідного виду спорту розробляються 
всеукраїнськими федераціями з видів спорту та затверджуються 
центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і 
спорту. 

Особи, які здобувають спортивну освіту в закладах 
спеціалізованої освіти спортивного профілю, безоплатно 
забезпечуються місцями у гуртожитках, харчуванням, табельною 
парадною та спортивною формами, спортивним інвентарем та 
стипендіями згідно із законодавством. 

3. Спортивна освіта передбачає засвоєння освітньої програми з 
відповідного виду спорту з метою набуття комплексу професійних 
компетентностей у галузі фізичної культури і спорту, формування та 
розвитку індивідуальних здібностей особи, поглибленого оволодіння 
спеціалізацією в обраному виді спорту та здобувається одночасно з 
середньою, професійною (професійно-технічною), фаховою 
передвищою чи вищою освітою. 

Освітні програми з відповідного виду спорту розробляються 
всеукраїнськими федераціями з видів спорту та затверджуються 
центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і 
спорту. 

Особи, які здобувають спортивну освіту в закладах 
спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними 
умовами навчання, безоплатно забезпечуються місцями у 
гуртожитках, харчуванням, табельною парадною та спортивною 
формами, спортивним інвентарем та стипендіями згідно із 
законодавством. 

 
 


