ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про фізичну культуру і спорт» (щодо діяльності фізкультурноспортивних товариств «Динамо», «Колос», «Спартак» та «Україна»)»
1. Обґрунтування необхідності прийняття акту
Поряд з низкою соціально-економічних змін, що відбуваються в Україні,
додаткової уваги потребують питання профілактики негативних явищ серед
населення, зокрема серед підростаючого покоління та у молодіжному
середовищі, формування здорового способу життя, залучення дітей та молоді,
інших верств населення до активних занять фізичною культурою і спортом в
сільській місцевості, за місцем проживання та роботи, підвищення рівня фізичної
підготовленості та здоров’я громадян, розвиток спорту в цілому.
Досягнення високих спортивних результатів на міжнародній арені та
ефективна робота у спортивно-оздоровчому напрямку та з підготовки
спортивних резервів традиційно базується як на координаційних та
організаційних діях управлінської системи, так і на чітко вибудованій структурі
розвитку фізичної культури і спорту фізкультурно-спортивних товариств
«Динамо», «Колос», «Спартак» та «Україна».
На жаль, при формуванні законодавчої і нормативно-правової бази у сфері
фізичної культури і спорту не повністю було враховано активну та ефективну
діяльність названих громадських організацій фізкультурно-спортивної
спрямованості, які протягом багатьох років виконують важливу і вкрай
необхідну соціальну функцію щодо підвищення рівня фізичної підготовленості,
формування здорового способу життя та розвитку спорту у професійних
середовищах, в сільській місцевості та в цілому в країні.
Статтею 19 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» визначено, що
фізкультурно-спортивні товариства 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 фізкультурноспортивної спрямованості на підставі договорів, що укладаються відповідно до
законодавства.
Проте на даний час діяльність названих фізкультурно-спортивних
товариств не має персоніфікованого місця та ширших рамкових можливостей у
профільному Законі, що було забезпечено, приміром, громадським організаціям
«Спортивна студентська спілка України» та «Українська федерація учнівського
спорту» (які мають значно коротшу історію та вужчі функції у сфері фізичної
культури і спорту) – ухваленим Верховною Радою України 2.06.2020 р.
Проектом Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і
спорт" (щодо діяльності Спортивної студентської спілки України та Української
федерації учнівського спорту).
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Важливо також, щоби нормами Закону України «Про фізичну культуру
і спорт» була передбачена можливість надання з державного та місцевих
бюджетів
фінансової
підтримки
названим
фізкультурно-спортивним
товариствам та їх місцевим осередкам, у тому числі і на сплату внесків до
відповідних міжнародних організацій, а також для участі у відповідних
міжнародних заходах та їх проведення в Україні.
Тому з метою урегулювання запропоновано внесення змін до Закону
України «Про фізичну культуру і спорт».
2. Мета та завдання прийняття законопроекту
Основною метою прийняття даного закону є забезпечення підтримки та
врегулювання діяльності фізкультурно-спортивних товариств «Динамо»,
«Колос», «Спартак» та «Україна».
3. Загальна характеристика і основні положення проекту
Законопроектом пропонується доповнити чинний Закон «Про фізичну
культуру і спорт» рядом нових норм, які стосуються, передусім, діяльності
фізкультурно-спортивних товариств «Динамо», «Колос», «Спартак» та
«Україна».
Зокрема, відповідно до цих доповнень фізкультурно-спортивні товариства
«Динамо», «Колос», «Спартак» та «Україна» зможуть представляти Україну у
відповідних міжнародних спортивних організаціях, міжнародних спортивних
змаганнях; організовувати та проводити на території України всеукраїнські та
міжнародні спортивні заходи; отримувати фінансову підтримку за рахунок
коштів державного бюджету, як громадські організації фізкультурноспортивного спрямування відповідно до закону.
Прийняття законопроекту не потребує внесення змін до інших Законів
України.
4. Стан нормативно-правової бази
Нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є
Конституція України, Закон України «Про фізичну культуру і спорт».
Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття не
потребує внесення змін до інших законів України.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація положень проекту Закону України не потребує додаткових
фінансових витрат з Державного бюджету України.
6. Прогноз результатів
Прийняття та реалізація Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про фізичну культуру і спорт» сприятиме врегулюванню діяльності
фізкультурно-спортивних товариств «Динамо», «Колос», «Спартак» та
«Україна».
Народний депутат України

Мазурашу Г. Г.
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