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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт»
(щодо діяльності фізкультурно-спортивних товариств «Динамо»,
«Колос», «Спартак» та «Україна»)
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (Відомості
Верховної Ради України, 2010 р., № 7, ст. 50; 2014 р., № 2-3, ст. 41; 2015 р., №
6, ст. 40, № 30, ст. 277) такі зміни:
1. Статтю 19 викласти в такій редакції:
«Стаття 19. Фізкультурно-спортивні товариства
Фізкультурно-спортивні товариства – громадські організації (спілки)
фізкультурно-спортивної спрямованості, основними завданнями яких є:
сприяння реалізації державної політики у сфері фізичної культури та
спорту;
організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, зокрема за місцем
роботи громадян;
забезпечення розвитку визначених напрямів спорту, враховуючи
пріоритетність олімпійських видів спорту та спортивно-оздоровчої
діяльності;
здійснення заходів з фізичної реабілітації, рекреації, оздоровлення
населення засобами фізичної культури і спорту, рухової активності та
інших видів фізкультурно-спортивної діяльності.
Фізкультурно-спортивні товариства діють на підставі статуту.
Фізкультурно-спортивні товариства можуть мати всеукраїнський або
місцевий статус.
Всеукраїнські фізкультурно-спортивні товариства:
діють на території України, мають місцеві осередки у більшості областей
(зокрема колективи фізичної культури і спортивні клуби);
можуть бути засновниками закладів фізичної культури і спорту, зокрема
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних клубів, відповідних
підприємств; власниками спортивних споруд та іншого майна;
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можуть організовувати та проводити на території України
всеукраїнські та міжнародні заходи з видів спорту спільно з відповідними
спортивними федераціями;
можуть створювати штатні спортивні команди резервного спорту у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
співпрацюють з центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері фізичної культури та спорту, іншими центральними
органами виконавчої влади, відповідними структурними підрозділами
місцевих державних адміністрацій та органами місцевого самоврядування,
іншими громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості
на підставі договорів, що укладаються відповідно до законодавства;
Центральні органи виконавчої влади можуть надавати всеукраїнським
фізкультурно-спортивним товариствам фінансову підтримку за рахунок
коштів державного бюджету відповідно до закону та програм розвитку
фізичної культури і спорту.
Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування
можуть надавати осередкам всеукраїнських фізкультурно-спортивних
товариств організаційну допомогу та фінансову підтримку за рахунок коштів
місцевих бюджетів, відповідно до місцевих програм розвитку фізичної
культури і спорту, зокрема для проведення фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів, для здійснення статутної діяльності та для діяльності
заснованих ними дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних клубів.
2. Доповнити статтями 19-1, 19-2, 19-3, 19-4 такого змісту:
«Стаття 19-1. Фізкультурно-спортивне товариство «Динамо» України
Фізкультурно-спортивне товариство «Динамо» України (далі – «Динамо»
України) – громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованості,
основним завданням якої є сприяння підвищенню рівня фізичної підготовки
працівників і військовослужбовців правоохоронних органів, рятувальних та
інших спеціальних служб, інших громадян, пов’язаних з відповідними
структурами, організація роботи секцій з видів спорту, розвиток дитячоюнацького та резервного спорту.
«Динамо» України діє на підставі статуту.
«Динамо» України:
представляє Україну у відповідних міжнародних спортивних
організаціях, на міжнародних спортивних змаганнях серед представників
правоохоронних органів та інших категорій відповідного напряму діяльності,
якщо інше не передбачено вимогами відповідних міжнародних організацій
та/або міжнародними договорами України;
може організовувати та проводити на території України всеукраїнські та
міжнародні заходи серед представників правоохоронних органів та інших
категорій відповідного напряму діяльності з видів спорту спільно з
відповідними спортивними федераціями;
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має свою символіку, здійснює її використання та забезпечує захист
відповідно до закону.
Стаття 19-2. Фізкультурно-спортивне товариство «Колос»
Фізкультурно-спортивне товариство «Колос» (далі – ФСТ «Колос») –
громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованості, основним
завданням якої є сприяння розвитку фізичної культури і спорту, рухової
активності в сільських, селищних, міських територіальних громадах, на
підприємствах агропромислового комплексу України усіх форм власності,
діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортивних клубів, які
функціонують в територіальних громадах, зокрема з метою підготовки
спортивного резерву до складу збірних команд України, забезпечення
пріоритетності сфери фізичної культури та спорту, як напрямку державної
політики в сільській місцевості та в галузях сільськогосподарського
виробництва.
ФСТ «Колос» діє на підставі статуту.
ФСТ «Колос»:
представляє Україну у відповідних міжнародних спортивних
організаціях, на міжнародних спортивних змаганнях серед сільського
населення, представників агропромислового комплексу, якщо інше не
передбачено вимогами відповідних міжнародних організацій та/або
міжнародними договорами України;
може організовувати та проводити на території України всеукраїнські та
міжнародні
заходи
серед
сільського
населення,
представників
агропромислового комплексу з видів спорту спільно з відповідними
спортивними федераціями;
має свою символіку, здійснює її використання та забезпечує захист
відповідно до закону.
Стаття 19-3. Фізкультурно-спортивне товариство «Спартак»
Фізкультурно-спортивне товариство «Спартак» (далі – ФСТ «Спартак») –
громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованості, основним
завданням якої є організація фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем
роботи та проживання громадян, сприяння розвитку та впровадження
фізкультурно-спортивного руху у виробничій та соціально-побутовій сферах.
ФСТ «Спартак» діє на підставі статуту.
ФСТ «Спартак»:
представляє Україну у відповідних міжнародних спортивних
організаціях, на міжнародних спортивних змаганнях серед представників
відповідних спортивних товариств та клубів, якщо інше не передбачено
вимогами відповідних міжнародних організацій та/або міжнародними
договорами України;
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може організовувати та проводити на території України всеукраїнські та
міжнародні заходи серед представників відповідних спортивних товариств та
клубів з видів спорту спільно з відповідними спортивними федераціями;
має свою символіку, здійснює її використання та забезпечує захист
відповідно до закону.
Стаття 19-4. Фізкультурно-спортивне товариство «Україна»
Фізкультурно-спортивне товариство «Україна» (далі – ФСТ «Україна») –
громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованості, основним
завданням якої є організація фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем
роботи та проживання громадян, сприяння розвитку та впровадження
фізкультурно-спортивного руху у профспілкових організаціях, виробничій та
соціально-побутовій сферах.
ФСТ «Україна» діє на підставі статуту.
ФСТ «Україна»:
представляє Україну у відповідних міжнародних спортивних
організаціях, на міжнародних спортивних змаганнях серед представників
відповідних спортивних товариств, профспілкових організацій, якщо інше не
передбачено вимогами відповідних міжнародних організацій та/або
міжнародними договорами України;
може організовувати та проводити на території України всеукраїнські та
міжнародні заходи серед представників відповідних спортивних товариств,
профспілкових організацій з видів спорту спільно з відповідними
спортивними федераціями;
має свою символіку, здійснює її використання та забезпечує захист
відповідно до закону.».
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання
чинності цим Законом:
1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
2) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із
цим Законом.
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