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Повернутись на основної схеми

Верховна Рада УкраЇни
01008, м.Київ, вул. Грушевського, 5
www.rada.gov.ua
Єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову і складається з
чотирьохсот п'ятдесяти народних депутатів України, обраних строком на п'ять років на основі загального,
рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
Верховна Рада України є єдиним органом законодавчої влади, що уповноважений приймати закони.
Повноваження Верховної Ради України реалізуються спільною діяльністю народних депутатів України на
засіданнях Верховної Ради України під час її сесій.
У своїй діяльності Верховна Рада України керується Конституцією України, Законами України, Регламентом
Верховної Ради України (який приймається відповідним законом), Законом про вибори народних
депутатів, а також міжнародними Актами.
ПОВНОВАЖЕННЯ
·
внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом XIII цієї Конституції;
·
призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 73 цієї Конституції;
·
прийняття законів;
·
затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення
щодо звіту про його виконання;
·
визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики;
·
затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля;
·
...
·
призначення за поданням Президента України Прем'єр-міністра України, Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України,
призначення за поданням Прем'єр-міністра України інших членів Кабінету Міністрів України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови
Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України, звільнення зазначених осіб з посад, вирішення
питання про відставку Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України;
·
·
здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до цієї Конституції та закону;
·
...
·
здійснення парламентського контролю у межах, визначених цією Конституцією та законом;
·
...
·
затвердження переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, визначення правових засад вилучення об'єктів права
приватної власності;
·
- затвердження законом Конституції Автономної Республіки Крим, змін до неї.

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ІНДУСТРІІ ФІТНЕСУ
· Розробка та прийняття законів, що врегулюють відносини всередині індустріі фітнесу, визначать
стимулюючу та гарантуючу роль держави, захистять бізнес та права споживачів

Повернутись на основної схеми

Повернутись на основної схеми

Кабінет Міністрів України
01008, м. Київ, вул. Грушевського,12/2, Кабінет Міністрів України.
Www.kmu.gov.ua
Особистий прийом громадян у Кабінеті Міністрів України проводиться щоденно, крім
святкових та вихідних днів, з 10-00 до 17-00, у суботу з 10-00 до 13-00 за адресою: м. Київ,
провул. Музейний,12.

Вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою
України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної
Ради України. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, п"ять віце-прем'єр-міністрів, міністри.
Діяльність Кабінету Міністрів України забезпечує Секретаріат Кабінету Міністрів України.
Кабінетом Міністрів України затверджуються державні програми – 3-5 річні плани галузевого розвитку із фінансуванням на них.

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ІНДУСТРІІ ФІТНЕСУ
· Розробка та прийняття підзаконних актів, які визначать повноваження органів Виконавчої владиу
взаємовідносинах із суб’єктами індустрії фітнесу між собою та з владою.
· Прийняття Державної програми підтримки та розвитку індустрії фітнесу

Повернутись на основної схеми

Повернутись до основної схеми
МІНСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
вулиця Еспланадна, 42, Київ, 01601
http://dsmsu.gov.ua
тел. 289-03-66, факс 289-12-94

Є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України.
Мінмолодьспорт є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту.
Мінмолодьспорт відповідно до покладених на нього завдань:
· визначає перспективи та пріоритетні напрями розвитку молодіжної сфери, сфери фізичної культури і спорту;
· забезпечує нормативно-правове регулювання у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту;
· узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо
його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету
Міністрів України на розгляд Президента України, Кабінету Міністрів України;
· погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших центральних органів
виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших
актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд
Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи;
· провадить в установленому порядку міжнародну діяльність у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту;
· розробляє разом з іншими органами виконавчої влади і подає на затвердження Кабінету Міністрів України соціальні норми
та нормативи щодо соціального становлення та розвитку молоді;
· вживає заходів до популяризації та утвердження здорового способу життя молоді, організації її змістовного дозвілля,
проводить інформаційно-просвітницьку роботу з протидії поширенню у молодіжному середовищі соціально небезпечних
захворювань;
· сприяє розвитку волонтерської діяльності у сфері фізичної культури і спорту, проведенню заходів національного та
міжнародного значення, пов’язаних з організацією масових спортивних заходів;
· координує заходи з питань соціального становлення та розвитку молоді, а також розвитку дитячого, дитячо-юнацького
спорту, резервного спорту, масового спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів, спорту ветеранів;
· вживає разом із заінтересованими органами виконавчої влади заходів для розвитку мережі дитячо-юнацьких спортивних
шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, спеціалізованих навчальних закладів
спортивного профілю, здійснює організаційно-методичне забезпечення їх діяльності;
· встановлює порядок надання дитячо-юнацьким спортивним школам вищої, першої, другої категорій;
· засновує в установленому порядку державні центри олімпійської підготовки;
· надає в установленому порядку дитячо-юнацьким спортивним школам вищу категорію, статус спеціалізованої дитячоюнацької школи олімпійського резерву, спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи для інвалідів паралімпійського
та дефлімпійського резерву, навчальним закладам - статус спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю,
закладам фізичної культури і спорту - статус центру олімпійської підготовки;
· затверджує:
- положення про школу вищої спортивної майстерності;
- положення про центр фізичного здоров’я населення;
- умови оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, заснованих органами державної влади та органами
місцевого самоврядування;
- правила спортивних змагань з видів спорту, визнаних в Україні;
- положення про проведення всеукраїнських спортивних змагань;
- порядок складення календарних планів фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, а також вимоги до змісту положення
(регламенту) про офіційні - фізкультурно- оздоровчі заходи або спортивні змагання;
- Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, контролює його виконання;
- п’ятирічні зведені плани науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту та проводить аналіз їх виконання;
- положення про національні збірні команди з видів спорту, визнаних в Україні;
- порядок присвоєння спортивними федераціями кваліфікаційних категорій спортивним суддям;
- Положення про Єдину спортивну класифікацію України, порядок видачі посвідчення про присвоєння відповідного спортивного
розряду, затверджує зразки нагрудних значків, що свідчать про рівень спортивної, суддівської кваліфікації, а також установлює
перелік спортивних нагород для переможців і рекордсменів всеукраїнських спортивних змагань;
- перелік показників стану розвитку фізичної культури і спорту;
· забезпечує в установленому порядку діяльність спеціалізованого державного закладу - Українського центру з фізичної
культури і спорту інвалідів;
· визначає нормативи матеріально-технічного та кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту;
·
сприяє національним спортивним федераціям України та фізкультурно- спортивним товариствам у забезпеченні розвитку
олімпійських і неолімпійських видів спорту, спорту ветеранів, національним спортивним федераціям інвалідів з нозологій у розвитку видів спорту інвалідів, поліпшенню їх матеріально-технічної бази, надає іншу підтримку;
· здійснює в межах повноважень, передбачених законом, координацію діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл
вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю,
штатних спортивних команд резервного спорту;
· організовує та проводить чемпіонати України з видів спорту, визнаних в Україні, інші всеукраїнські та міжнародні спортивні
заходи, забезпечує участь національних збірних команд у міжнародних змаганнях, погоджує проведення міжнародних
змагань на території України;
· комплектує в установленому порядку національні збірні команди України з визнаних в Україні олімпійських та
неолімпійських видів спорту, з видів спорту інвалідів для підготовки їх до участі в міжнародних спортивних змаганнях;
· комплектує окремі офіційні делегації національних збірних команд України для участі в окремих міжнародних спортивних
змаганнях;
· формує на конкурсній основі штатну команду національних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів
спорту;
· укладає трудові договори (контракти) із спортсменами та фахівцями штатної команди національних збірних команд України
з олімпійських та неолімпійських видів спорту;
· забезпечує розвиток спортивної медицини, провадить діяльність, пов’язану із запобіганням використанню допінгу у спорті;
· визначає в установленому порядку потребу у фахівцях сфери фізичної культури і спорту, бере участь у підготовці,
перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів у сфері фізичної культури і спорту, визначенні основних напрямів наукових
досліджень, проведенні науково-дослідної роботи у цій сфері;
· встановлює порядок атестації тренерів та спортивних суддів;
· приймає рішення про надання громадській організації фізкультурно-спортивної спрямованості статусу національної або
відмову в його наданні;
· визначає порядок визнання видів спорту в Україні, включення їх до відповідного реєстру та порядок його ведення;
· видає посвідчення про присвоєння відповідного спортивного звання;
· готує пропозиції щодо призначення державних стипендій, стипендій Кабінету Міністрів України спортсменам, тренерам,
видатним діячам та ветеранам фізичної культури і спорту;
· подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо переліку підприємств, установ, організацій,
громадських організацій фізкультурно- спортивної спрямованості, у тому числі аероклубів та авіаційно-спортивних клубів
Товариства сприяння обороні України, що звільняються від сплати земельного податку;
· здійснює в межах повноважень, передбачених законом, контроль за ефективністю використання спортивних споруд;
· організовує та забезпечує будівництво і реконструкцію спортивних споруд;
· сприяє діяльності всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, надає їм відповідно до закону фінансову підтримку за
рахунок коштів державного бюджету;
· сприяє розвитку різних форм фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової діяльності за місцем навчання, роботи,
проживання та відпочинку населення, забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, діяльність центрів
фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”;
· організовує здійснення контролю за якістю фізкультурно-спортивних послуг;
·
забезпечує відповідно до закону збирання адміністративних даних і проведення статистичних спостережень з метою
одержання інформації про сферу фізичної культури і спорту;
· проводить інформаційно-пропагандистську роботу з питань фізичної культури і спорту, здорового способу життя;
· сприяє в установленому порядку розвитку матеріально-технічної бази Національного олімпійського комітету України, надає
йому фінансову, організаційну допомогу щодо розвитку олімпійського руху, забезпечення підготовки і участі національних
збірних команд в Олімпійських та Юнацьких Олімпійських іграх;
· сприяє в установленому порядку Національному комітетові спорту інвалідів у фізкультурно-оздоровчій та спортивній
діяльності, фізкультурно-спортивній реабілітації інвалідів, надає йому фінансову та організаційну допомогу щодо розвитку
фізичної культури і спорту інвалідів, паралімпійського та дефлімпійського руху, зміцнення матеріально-технічної бази
фізичної культури та спорту інвалідів;
· сприяє в установленому порядку діяльності Спортивного комітету України щодо розвитку неолімпійських видів спорту,
надає йому фінансову та організаційну допомогу з підготовки і участі національних збірних команд України у Всесвітніх та
Європейських іграх з неолімпійських видів спорту, інших міжнародних спортивних змаганнях;
· визначає на конкурентних засадах в установленому Кабінетом Міністрів України порядку всеукраїнське громадське
об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту, яке представляє Україну у
відповідних міжнародних організаціях, на Всесвітніх та Європейських спортивних іграх ветеранів фізичної культури і спорту
та інших міжнародних спортивних змаганнях, якщо інше не передбачено вимогами відповідних міжнародних організацій
та/або міжнародними договорами України;

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ІНДУСТРІІ ФІТНЕСУ
· Розробка та прийняття підзаконних актів, які визначать повноваження органів Виконавчої влади у
взаємовідносинах із суб’єктами індустрії фітнесу між собою та з владою.
· Організація і координація (спільно громадськістю та бізнесом) процесу розробки та імплементації
стандартів фітнес-послуг
· Розробка та прийняття Державної програми підтримки та розвитку індустрії фітнесу,
координування цієї роботи з іншими міністерствами та відомствами
Повернутись до основної схеми

Повернутись на основної схеми

Комітет Верховної Ради України
з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму
завідувач секретаріату
Тел: (044) 255-31-26 Факс: (044) 255-36-36
Ел.пошта: skalozub@rada.gov.ua
заступник завідувача секретаріату Тел: (044) 255-32-99 Факс: (044) 255-32-26
Ел.пошта: molokanov@rada.gov.ua

Постановою Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів
Верховної Ради України восьмого скликання» від 04.12.2014 № 22-VIIІ визначено, такі предмети відання
Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

державна політика у сфері сімейно-шлюбних відносин;
державна політика у сфері оздоровлення та відпочинку дітей;
державна політика сприяння становленню інституту сім’ї, допомоги сім’ям з дітьми, захисту
безпритульних дітей;
демографічна політика;
національно-патріотичне виховання дітей та молоді;
державна молодіжна політика;
фізична культура;
спорт та спортивна діяльність;
туризм і туристична діяльність;
курорти та рекреаційна діяльність.

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ІНДУСТРІІ ФІТНЕСУ
· Розробка та лобіювання проектів законодавчих актів, що врегулюють відносини всередині індустрії
фітнесу, визначать стимулюючу та гарантуючу роль держави, захистять бізнес та права споживачів

Повернутись на основної схеми

Підкомітет з питань фізичної культури та спорту

Є робочим органом Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї,
молодіжної політики, спорту та туризму.
Проводить попередній розгляд законопроектів, інших питань, перед їх
винесенням на розгляд Комітету.

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ІНДУСТРІІ ФІТНЕСУ
· Супровід проектів законодавчих актів, що врегулюють відносини всередині індустрії фітнесу,
визначать стимулюючу та гарантуючу роль держави, захистять бізнес та права споживачів

Повернутись на основної схеми
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
вулиця Межигірська, 11 (центральний апарат)
http://www.minfin.gov.ua
044 201 5630

Мінфін є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, державну політику у сфері
організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності,
бухгалтерського обліку, випуску і проведення лотерей, а також забезпечує формування та
реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю, казначейського
обслуговування бюджетних коштів, запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та забезпечує формування єдиної
державної податкової, митної політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з
правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, а також
законодавства з питань сплати єдиного внеску, державної політики у сфері видобутку,
виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх обігу та обліку.
Основними завданнями Мінфіну є:
1) забезпечення формування та реалізація державної фінансової та бюджетної політики,
державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів
суворої звітності, бухгалтерського обліку, випуску та проведення лотерей;
2) забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державного фінансового
контролю, казначейського обслуговування бюджетних коштів, запобігання і протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
3) забезпечує формування єдиної державної податкової і митної політики, державної політики з
адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування,
державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та
митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, державної
політики у сфері видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного
каміння, їх обігу та обліку;
4) забезпечення концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах соціальноекономічного розвитку України.

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ІНДУСТРІІ ФІТНЕСУ
· Активна участь у розробці та затвердженні комплексу заходів, що дозволять врегулювати
процедури участі держави (в першу чергу, фінансово) у підтримці та розвиткові індустріі фітнесу.
Головну роль при цьому мають відігравати стимулюючі заходи.

Повернутись на основної схеми
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
проспект Перемоги, 10, Київ, 01135
http://www.mon.gov.ua
Телефон:044 481 3221

Міністерство освіти і науки України (МОН) є центральним органом виконавчої влади, діяльність
якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
МОН є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та
інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій, а також забезпечує формування та
реалізацію державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю
навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або
провадять іншу діяльність, пов’язану з наданням таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і
форми власності.
Основними завданнями МОН є:
1) забезпечення формування та реалізація державної політики у сферах освіти і науки, наукової,
науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій;
2) забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері здійснення державного
нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, які
надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, пов’язану з наданням таких послуг,
незалежно від їх підпорядкування і форми власності.
МОН відповідно до покладених на нього завдань:
· узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції,
розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України,
Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів
України;
· розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його
компетенції;
· погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших
міністерств та центральних органів виконавчої влади, готує в межах повноважень,
передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства,
які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд
Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативноправових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
· готує в межах повноважень, передбачених законом, зауваження і пропозиції до прийнятих
Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;
· здійснює нормативно-правове регулювання у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної
та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій, а також у сфері здійснення
державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів, підприємств, установ та
організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, пов’язану з
наданням таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми власності;
· забезпечує інтеграцію вітчизняних освіти і науки, інших сфер, що належать до його компетенції,
з неухильним дотриманням принципів збереження і захисту національних інтересів;
· визначає перспективи і пріоритетні напрями розвитку дошкільної, повної загальної середньої,
позашкільної, професійно-технічної і вищої освіти, інклюзивного навчання та освіти протягом
життя, інших сфер, що належать до його компетенції;
· розробляє стратегію та програми розвитку вищої освіти і подає їх на розгляд Кабінету Міністрів
України;
· провадить аналітично-прогностичну діяльність у сфері вищої освіти, визначає тенденції її
розвитку, вплив демографічної, етнічної, соціально-економічної ситуації, інфраструктури
виробничої та невиробничої сфери, формує стратегічні напрями розвитку вищої освіти з
урахуванням науково-технічного прогресу та інших факторів, узагальнює світовий і вітчизняний
досвід розвитку вищої освіти;
· здійснює в межах повноважень, передбачених законом, координацію діяльності органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сферах, що належать до його
компетенції;
· створює умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої,
позашкільної, професійно-технічної і вищої освіти, інклюзивного навчання та освіти протягом
життя, наукових ступенів та вчених звань;
· розробляє та затверджує в установленому порядку Базовий компонент дошкільної освіти,
розробляє державні стандарти освіти, а також стандарти вищої освіти та стандарти освітньої
діяльності за погодженням з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти,
оприлюднює їх на своєму офіційному веб-сайті;
· розробляє та затверджує типові навчальні плани загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладів;
· організовує розроблення та впровадження навчально-методичного забезпечення дошкільних,
загальноосвітніх, спеціальних та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти,
а також позашкільної освіти;
· розробляє та затверджує державні освітні стандарти з конкретних професій;
· координує діяльність місцевих органів управління освітою в частині формування оптимальної
мережі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та забезпечує
формування
оптимальної
мережі
професійно-технічних
навчальних
закладів,
експериментальних навчальних закладів для задоволення освітніх потреб населення з
урахуванням потреб особистості і регіональної специфіки;
· здійснює в установленому порядку ліцензування закладів післядипломної освіти, а також
ліцензування та атестацію професійно-технічних навчальних закладів незалежно від їх
підпорядкування і форми власності;
· розробляє порядок проведення ліцензійної експертизи та подає його на розгляд Кабінету
Міністрів України;
· видає ліцензії на провадження освітньої діяльності на підставі позитивного експертного
висновку Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, а також переоформляє
та анулює їх;
· формує та забезпечує функціонування системи атестації педагогічних, зокрема керівних,
наукових і науково-педагогічних кадрів, організовує їх атестацію щодо присвоєння їм
кваліфікаційних категорій, педагогічних та вчених звань і підвищення їх кваліфікації.

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ІНДУСТРІІ ФІТНЕСУ
· Організація участі наукової та професійно-викладацької спільноти у розробці стандартів
індустрії фітнесу
· Оптимізація та (за потреби) реорганізація системи спортивно-тренерської підготовки

Повернутись на основної схеми

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
вул. Грушевського 7, м. Київ, 01601
http://www.moz.gov.ua
тел. (044)253-61-94,
факс (044)253-40-17
Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України.
МОЗ є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері охорони здоров'я, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, забезпечує
формування та реалізацію державної політики у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських
засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а також забезпечує формування державної політики у сфері
санітарного та епідемічного благополуччя населення.
Основними завданнями МОЗ є:
1) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та
іншим соціально небезпечним захворюванням;
2) забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації
лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів, у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу;
3) забезпечення формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення;
4) координація діяльності органів виконавчої влади з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і
прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.
4. МОЗ відповідно до покладених на нього завдань:
1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо
його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету
Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України;
2) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;
3) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств та центральних
органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів,
інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд
Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим;
4) готує в межах повноважень, передбачених законом, зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України
законів, що надійшли на підпис Президентові України;
5) визначає перспективи та пріоритетні напрями розвитку сфер охорони здоров'я, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим
соціально небезпечним захворюванням, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних
імунобіологічних препаратів і медичних виробів, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів,
протидії їх незаконному обігу, санітарного та епідемічного благополуччя населення;
8) у сфері охорони здоров'я:
забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, додержання закладами охорони здоров'я, підприємствами,
установами та організаціями права громадян на охорону здоров'я та прав пацієнта;
готує пропозиції стосовно визначення пріоритетних напрямів розвитку охорони здоров'я, розробляє та організовує
виконання державних комплексних та цільових програм охорони здоров'я;
12) у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення затверджує:
- санітарні правила та норми у сфері охорони праці;
- здійснює державну реєстрацію косметичних засобів, які містять генетично модифіковані організми або отримані з їх
використанням;
- здійснює погодження тексту реклами харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних
харчових продуктів та дієтичних добавок;
- координує діяльність органів виконавчої влади з питань безпечності та якості харчових продуктів;
затверджує порядки:
- реєстрації харчових добавок та ароматизаторів;
затверджує форми:
- ведення державного реєстру дезінфікуючих засобів;
- токсикологічно-гігієнічного паспорта хімічної речовини;

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ІНДУСТРІІ ФІТНЕСУ
· Активна участь у розробці та затвердженні фахових тандартів у індустріі фітнесу. Головну роль при
цьому мають відігравати стимулюючі заходи.

Повернутись на основної схеми
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів
вулиця Бориса Грінченка, 1, Київ, 02000
Телефон: 044 528 5666

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) є
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України
через Міністра аграрної політики та продовольства та який реалізує державну політику у галузі ветеринарної
медицини, сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин,
ідентифікації та реєстрації тварин, санітарного законодавства, попередження та зменшення вживання тютюнових
виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення, метрологічного нагляду, ринкового нагляду в межах сфери
своєї відповідальності, насінництва та розсадництва (в частині сертифікації насіння і садивного матеріалу), державного
нагляду (контролю) у сферах охорони прав на сорти рослин, насінництва та розсадництва, державного контролю за
додержанням законодавства про захист прав споживачів і рекламу в цій сфері, за якістю зерна та продуктів його
переробки, державного нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо
сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично
модифікованого організму у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях агропромислового
комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності, здійснення радіаційного контролю за рівнем
радіоактивного забруднення сільськогосподарської продукції і продуктів харчування.
Основними завданнями Держпродспоживслужби є:
2) здійснення відповідно до закону державного ветеринарно-санітарного контролю, державного нагляду (контролю)
за дотриманням санітарного законодавства, здоров’ям та благополуччям тварин, безпечністю та окремими
показниками якості харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, репродуктивним матеріалом,
племінною справою у тваринництві, біологічними продуктами, патологічним матеріалом, ветеринарними
препаратами, субстанціями, кормовими добавками, преміксами, кормами та іншими об’єктами санітарних заходів,
застосуванням санітарних та ветеринарно-санітарних заходів, профілактичних і протиепідемічних заходів щодо
охорони в межах компетенції території України від проникнення хвороб людей, тварин та рослин з території інших
держав або карантинних зон, вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва, дотриманням законодавства
про захист прав споживачів, за дотриманням законодавства про рекламу в частині захисту прав споживачів реклами,
законодавства щодо зберігання, транспортування, торгівлі та застосування засобів захисту рослин, показників вмісту
шкідливих для здоров’я людини речовин та інгредієнтів у тютюнових виробах, які реалізуються на території України,
дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін, здійснення
державного нагляду (контролю) у сфері охорони прав на сорти рослин, у сфері туризму та курортів, за якістю зерна та
продуктів його переробки, за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських
рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритих
системах на підприємствах, в установах та організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх
підпорядкування і форми власності, за рівнем радіоактивного забруднення сільськогосподарської продукції і
продуктів харчування, за діяльністю суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, перевезення, зберігання,
реалізацію органічної продукції (сировини);

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ІНДУСТРІІ ФІТНЕСУ
· Розробка та прийняття законів, що врегулюють відносини всередині індустріі фітнесу, визначать
стимулюючу та гарантуючу роль держави, захистять бізнес та права споживачів

Повернутись на основної схеми

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14
http://dsp.gov.ua
Державна служба України з питань праці (Держпраці) є центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної
політики, і який реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці,
здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням
законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття (далі загальнообов’язкове державне соціальне страхування) в частині призначення, нарахування та виплати
допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою
дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.
Основними завданнями Держпраці є:
1) реалізація державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці,
поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань
нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення,
загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати
допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою
дотримання прав і гарантій застрахованих осіб;
2) здійснення комплексного управління охороною праці та промисловою безпекою на державному
рівні;
3) здійснення державного регулювання і контролю у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної
небезпеки;
4) організація та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері функціонування ринку природного
газу в частині підтримання належного технічного стану систем, вузлів і приладів обліку природного газу
на об’єктах його видобутку та забезпечення безпечної і надійної експлуатації об’єктів Єдиної
газотранспортної системи.
Держпраці відповідно до покладених на неї завдань:
1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє
пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів
України, нормативно-правових актів міністерства та в установленому порядку подає їх Міністрові
соціальної політики;
2) готує та подає в установленому порядку пропозиції щодо формування державної політики у сферах
промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення
державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства
про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині
призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів
матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб, державного
ринкового нагляду у межах сфери своєї відповідальності;
3) координує відповідно до законодавства роботу міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій, інших суб’єктів господарювання у сферах
промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення
державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства
про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині
призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів
матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб;
4) здійснює контроль за виконанням функцій державного управління охороною праці міністерствами,
іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування;
5) розробляє за участю міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Фонду соціального
страхування України, всеукраїнських організацій роботодавців та профспілок загальнодержавну
програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює її виконання,
бере участь у розробленні та виконанні інших державних і галузевих програм;
6) здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства про працю юридичними
особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами,
та фізичними особами, які використовують найману працю;
7) здійснює контроль за правильністю застосування роботодавцями списків на пільгове пенсійне
забезпечення, готує пропозиції щодо вдосконалення таких списків;
8) здійснює контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці;
9) здійснює державний контроль за дотриманням вимог законодавства про працю, зайнятість
населення в частині дотримання прав громадян під час прийому на роботу та працівників під час
звільнення з роботи; використання праці іноземців та осіб без громадянства; наймання працівників для
подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця; дотримання прав і гарантій
стосовно працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню;
провадження діяльності з надання послуг з посередництва та працевлаштування;
10) здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства про рекламу щодо реклами про вакансії
(прийом на роботу);
11) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями, у
тому числі підприємствами, організаціями громадських організацій інвалідів, фізичними особами, які
використовують найману працю, законодавства про зайнятість та працевлаштування інвалідів у частині:
реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів;
подання звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів;
виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів;
12) здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням фондами загальнообов’язкового
державного соціального страхування законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних
послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих
осіб;
13) здійснює контроль за своєчасністю та об’єктивністю розслідування нещасних випадків на
виробництві, їх документальним оформленням і веденням обліку, виконанням заходів з усунення
причин нещасних випадків;
14) здійснює в установленому законодавством порядку державний нагляд (контроль) за діяльністю
Фонду соціального страхування України;
15) здійснює державний нагляд (контроль) у сфері гігієни праці, у тому числі нагляд (контроль) за:
факторами виробничого середовища та виробничих операцій, наявність яких може шкодити здоров’ю
працівників;
виконанням заходів щодо запобігання виникненню професійних захворювань;
дотриманням вимог санітарних норм та правил;
своєчасним здійсненням профілактичних заходів, спрямованих на попередження шкідливої дії факторів
виробничого середовища і трудового процесу, збереження здоров’я працівників;
наявністю обов’язкових медичних оглядів працівників;

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ІНДУСТРІІ ФІТНЕСУ
· Формування системи правового та організаційного захисту працівників індустрії фітнесу
· Розробка та впровадження стандартів безпеки фітнесового та іншого обладнання, що
використовується при організації роботи закладів фітнесу

Повернутись на основної схеми

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Львівська площа, 8, Київ, 02000
http://sfs.gov.ua
044 272 5159
Основні завдання ДФС:
1) реалізація державної податкової політики та політики у сфері державної митної справи, державної політики у сфері
боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, здійснення в межах повноважень,
передбачених законом, контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів, митних та
інших платежів, державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів, державної політики з адміністрування єдиного внеску, а також боротьби з правопорушеннями під час застосування
законодавства з питань сплати єдиного внеску, державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в
іноземній валюті в установлений законом строк, дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари
(послуги), а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню
відповідно до закону, торгових патентів;
2) внесення на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо забезпечення формування:
державної податкової політики;
державної політики у сфері державної митної справи;
державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства,
здійснення контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів, митних та інших
платежів;
державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
державної політики з адміністрування єдиного внеску, а також боротьби з правопорушеннями під час застосування
законодавства з питань сплати єдиного внеску;
державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в установлений законом
строк, дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), а також за наявністю ліцензій на
провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів.
ДФС відповідно до покладених на неї завдань:
1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ДФС, розробляє пропозиції щодо
вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів
міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру фінансів;
2) розробляє проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну з питань, що
належать до сфери діяльності ДФС;
3) розробляє форми податкових декларацій (розрахунків), звітності та інших документів;
4) здійснює адміністрування податків і зборів, митних та інших платежів, єдиного внеску в порядку, встановленому законом,
забезпечує контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою їх нарахування та сплати до бюджету і відповідних
позабюджетних фондів;
5) контролює своєчасність подання платниками податків та єдиного внеску передбаченої законом звітності, своєчасність,
достовірність, повноту нарахування та сплати податків і зборів, єдиного внеску, митних та інших платежів;
6) здійснює контроль за дотриманням податкового і митного законодавства, законодавства щодо трансфертного
ціноутворення, законодавства щодо адміністрування єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за дотриманням
якого законом покладено на ДФС;
7) здійснює облік платників податків та єдиного внеску, осіб, які здійснюють операції з товарами, що перебувають під митним
контролем, об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням;
8) забезпечує ведення обліку податків і зборів, платежів;
9) здійснює диференціацію платників податків;
11) здійснює застосування адміністративного арешту (арешту) майна платників податків та/або зупинення видаткових
операцій на їх рахунках у банках, фінансових санкцій до платників єдиного внеску;
12) здійснює погашення податкового боргу платників податків, а також стягнення своєчасно ненарахованих та/або
несплачених сум єдиного внеску з платників єдиного внеску;
13) організовує роботу та здійснює контроль за проведенням роботи з відстрочення, розстрочення та реструктуризації
грошових зобов'язань та/або податкового боргу, а також недоїмки із сплати єдиного внеску; приймає рішення про
розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань та/або податкового боргу та повідомляє Мінфіну про прийняті рішення
про розстрочення або відстрочення грошових зобов'язань платників податків чи податкового боргу на строк, що виходить за
межі одного бюджетного періоду та/або більше бюджетних років; організовує в межах повноважень, передбачених законом,
списання безнадійного податкового боргу та недоїмки із сплати єдиного внеску;
14) ініціює застосування до платників податків та платників єдиного внеску судових процедур банкрутства;

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ІНДУСТРІІ ФІТНЕСУ
· Імплементування механізмів фіскального стимулювання установ індустрії фітнесу

Повернутись на основної схеми
ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
01011, Київ, вул.Арсенальна, 9/11
http://www.dkrp.gov.ua
254-56-73, 254-43-93

Державна регуляторна служба України (ДРС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність
якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який реалізує державну регуляторну
політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та
дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності.
ДРС є спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та дозвільної системи у сфері
господарської діяльності.
Основними завданнями ДРС є:
· реалізація державної регуляторної політики, політики з питань нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності;
· координація дій органів виконавчої влади, інститутів громадянського суспільства і підприємництва з
питань дерегуляції господарської діяльності.
ДРС відповідно до покладених на неї завдань:
1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє
пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів
України та в установленому порядку подає їх на розгляд Мінекономрозвитку;
2) розробляє проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України з питань,
що належать до сфери діяльності ДРС;
3) забезпечує реалізацію державної регуляторної політики на засадах економічної доцільності та
ефективності дії регуляторних актів, зниження рівня втручання держави у діяльність суб’єктів
господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності;
4) здійснює заходи щодо оптимізації кількості функцій державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності, які виконуються органами виконавчої влади, вносить в установленому
порядку пропозиції щодо їх скорочення та усунення дублювання;
5) проводить експертизу проектів законів України, інших нормативно-правових актів, які регулюють
господарські та адміністративні відносини між регуляторними органами або іншими органами
державної влади та суб’єктами господарювання;
6) бере участь у підготовці планів заходів Кабінету Міністрів України щодо дерегуляції господарської
діяльності, забезпечує здійснення моніторингу і координацію виконання таких планів органами
виконавчої влади;
7) погоджує проекти нормативно-правових актів з питань нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності та з питань ліцензування, що розробляються центральними органами виконавчої влади;
8) проводить у порядку, встановленому Законом України “Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності”, аналіз проектів регуляторних актів, що подаються на погодження, та
аналіз їх регуляторного впливу, приймає рішення про погодження таких проектів або про відмову в їх
погодженні;
9) проводить у порядку, встановленому Законом України “Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності”, експертизу регуляторних актів центральних органів виконавчої
влади, їх територіальних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів
виконавчої влади. У разі виявлення під час експертизи порушень вимог статей 4, 5, 8 - 13 зазначеного
Закону приймає рішення про необхідність усунення органом, що прийняв відповідний акт, виявлених
порушень принципів державної регуляторної політики;
10) повідомляє органи виконавчої влади, їх посадових осіб, уповноважених на прийняття або схвалення
регуляторних актів про виявлення встановлених Законом України “Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності” обставин, за яких регуляторні акти не можуть бути прийняті
або схвалені, а якщо зазначені регуляторні акти підлягають державній реєстрації в органах юстиції, повідомляє також відповідні органи юстиції, до компетенції яких належить здійснення державної
реєстрації таких регуляторних актів;
ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ІНДУСТРІІ ФІТНЕСУ
· Розробка та імплементація заходів, направлених на стимулювання підприємницької діяльності
індустрії фітнесу

Повернутись на основної схеми
Верховна Рада АР Крим, обласні та Київська і Севастопільська міські ради

Є найбільшими представницькими органами регіонів, відповідно до
адміністративно-територіального поділу України. У АР Крим, м.Севастополі та
окремих районах Донецької та Луганської областей здійснюють повноаження за
особливою процедурою.
Ради -це органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси
територіальних громад сіл, селищ та міст

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ІНДУСТРІІ ФІТНЕСУ
· Розробка та прийняття локальних актів (цільових програм), що стимулюють розвиток індустрії
фітнесу, визначать гарантуючу роль територіальних громад, захистять бізнес та права споживачів

Повернутись на основної схеми

Постійні комісії рад - Верховної Ради АР Крим, обласних, Київської та Севастопільської
міських рад

Процедура створення і функціонування визначається регламентом. Формується з числа
депутатів відповідної ради.
Є робочим органом, основною функцією якого є попередній розгляд проектів рішень ради.
Коло компетенцій визначається відповідно до галузі.

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ІНДУСТРІІ ФІТНЕСУ
· Безпосередня розробка та супровід локальних актів, направлених на підтримку місцевих фітнесініціатив

Повернутись на основної схеми

МІСЦЕВІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ
Здійснюють виконавчу владу в АР Крим, областях і районах, містах Києві та
Севастополі.
Місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої
влади і входить до системи органів виконавчої влади.
Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень
здійснює виконавчу владу на території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує
повноваження, делеговані їй відповідною радою.
Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та
Севастополі визначаються окремими законами України.

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ІНДУСТРІІ ФІТНЕСУ
· Реалізація локальних актів, направлених на підтримку місцевих фітнес ініціатив, контроль за їх
впровадженням, надання рекомендацій щодо їх оптимізації та покращення

Повернутись на основної схеми

СТРУКТУРНІ
ПІДРОЗДІЛИ
ЦЕНТРАЛЬНИХ
ОРГАНІВ
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В СКЛАДІ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ
АДМІНІСТРАЦІЇ

Відповідають за реалізацію державної політики на місцевому рівні,
уникаючи дублювання функцій та протиріч між державною та
місцевою політикою в певній галузі.

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ІНДУСТРІІ ФІТНЕСУ
Контроль за якісними та кількісними показниками реалізації заходів, направлених на розвиток
локальних фітнес ініціатив, здорового способу життя, тощо.

Повернутись на основної схеми
ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

В Україні діють ВНЗ, які готують фахівців зі спеціальності «Фізична культура і спорт».
Провідними ВНЗ є Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВС), Львівський
державний університет фізичної культури (ЛДУФК).
Однак багато інших ВНЗ готують висококваліфіковані спортивні кадри, усього це спортивні факультети і
кафедри майже 70 ВНЗ України.

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ІНДУСТРІІ ФІТНЕСУ
· Якісна фахова підготовка персоналі для фітнес-індустрії. Не лише тренерів, а й супутнього
персоналу – управлінців, менеджерів з продажу, тощо.

Повернутись на основної схеми

РАЙОННІ, МІСЬКІ, РАЙОННІ В МІСТАХ, СІЛЬСЬКІ, СЕЛИЩНІ РАДИ
Представляють інтереси відповідних територіальних громад.
Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад
1. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання:
1) затвердження регламенту ради;
2) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів
комісій;
3) утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу;
внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;
4) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, передбаченому цим Законом;
5) затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради,
загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом
Міністрів України, витрат на їх утримання;
6) утворення за поданням сільського, селищного, міського голови інших виконавчих органів ради;
7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання з урахуванням вимог статті
32 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";
8) заснування аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації відповідної ради, призначення і
звільнення їх керівників;
9) заслуховування звіту сільського, селищного, міського голови про діяльність виконавчих органів ради, у
тому числі щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами відповідної
ради;
10) прийняття рішення про недовіру сільському, селищному, міському голові;
11) заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона
призначає або затверджує;
12) заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;
13) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;
14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому
законом;
15) скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим
актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень;
16) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови
у випадках, передбачених цим Законом;
18) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;
19) прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів
органів державної влади, місцевого самоврядування та сільського, селищного, міського голови;
20) прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними
повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших
ресурсів, необхідних для їх здійснення;
21) прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об'єднань
органів місцевого самоврядування та про вихід з них;
22) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративнотериторіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;
23) затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання
відповідного бюджету;
24) встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України;
25) утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;
26) прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень;
27) прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;
28) прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і
зборах, а також земельному податку;
29) встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності
відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;
30) прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих
програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення
доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в
установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів комунальної власності майна,
відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано
недійсним, про надання у концесію об'єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію
та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної
громади.
Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням
місцевої ради;
30-1) прийняття рішень про визначення критеріїв, відповідно до яких утворення наглядової ради є
обов’язковим у комунальних унітарних підприємствах та у господарських товариствах, у статутному капіталі яких
більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді; про затвердження порядку утворення
наглядової ради, порядку призначення членів наглядової ради комунального унітарного підприємства; про
визначення кола питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради комунального унітарного
підприємства; про встановлення вимог до незалежних членів наглядової ради комунальних унітарних підприємств і
господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній
громаді;
30-2) визначення критеріїв відбору незалежного аудитора та критеріїв віднесення комунальних унітарних
підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать
територіальній громаді, до таких, фінансова звітність яких (у тому числі консолідована) підлягає обов’язковій
перевірці незалежним аудитором, та затвердження порядку такої перевірки і порядку залучення незалежного
аудитора;
31) прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке
належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов
їх здійснення;
32) створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами
комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ
та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);
33) вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності
спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;
33-1) прийняття рішень щодо надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад,
суб’єктом якого є територіальна громада села, селища, міста, у формах, визначених статтею 4 Закону України "Про
співробітництво територіальних громад", щодо схвалення проекту договору про співробітництво та інших рішень,
пов’язаних із здійсненням відповідно до зазначеного Закону співробітництва територіальних громад;
33-2) заслуховування звітів, пов’язаних із здійсненням відповідно до Закону України "Про співробітництво
територіальних громад" співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна громада села,
селища, міста;
34) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;
35) затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового кодексу України;
36) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних
ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;
37) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення
та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо
оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність,
пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом, прийняття рішень про оголошення в місцях
масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тиші" з обмеженням господарської
діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;
38) надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території села, селища, міста нових
об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з
діючими нормативами включає відповідну територію;
39-1) створення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого бюджету установ з надання безоплатної
первинної правової допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ, залучення в установленому законом
порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;
40) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів Національної поліції про стан законності,
боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;
41) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим
та іншими законами;
42) затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови
відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;
43) затвердження договорів, укладених сільським, селищним, міським головою від імені ради, з питань,
віднесених до її виключної компетенції;
44) встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту,
забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення
яких передбачено адміністративну відповідальність;
45) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями,
епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
45-1) визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності
цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та
правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;
46) прийняття рішень, пов'язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон,
внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою
Президента України або Кабінету Міністрів України;
47) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації
населення у випадках, передбачених цим Законом;
48) затвердження статуту територіальної громади;
49) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки
територіальної громади;
50) прийняття рішень щодо виконання положень статей 7, 11, 12, 20, 24 Закону України "Про засади
державної мовної політики";
51) надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про
передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;
52) створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби;
53) затвердження відповідно до закону Положення про помічника-консультанта депутата ради та опису
посвідчення помічника-консультанта депутата ради.
54) вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства;
55) визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та
перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;
56) затвердження порядку переміщення на штрафні майданчики транспортних засобів, припаркованих не у
спеціально відведених місцях для паркування транспортних засобів.
2. Виключно на пленарних засіданнях міських рад (міст з районним поділом), крім питань, зазначених у
частині першій цієї статті, вирішуються такі питання:
1) визначення обсягу і меж повноважень, які здійснюють районні у містах (у разі їх створення) ради та їх
виконавчі органи в інтересах територіальних громад районів у містах;
2) встановлення нормативів централізації коштів від земельного податку на спеціальних бюджетних рахунках
районів міста.

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ІНДУСТРІІ ФІТНЕСУ
· Розробка та імплементація системи підтримки локальних фітнес-ініціатив на рівні територіальної
громади

Повернутись на основної схеми

ВИКОНАВЧІ КОМІТЕТИ РАЙОННИХ, МІСЬКИХ, РАЙОННИХ В МІСТАХ, СІЛЬСЬКІХ,
СЕЛИЩНИХ РАД
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
а) власні (самоврядні) повноваження:
1) підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку сіл, селищ, міст, цільових програм
з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження ради, організація їх виконання; подання раді звітів
про хід і результати виконання цих програм;
2) забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної території,
ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;
3) забезпечення складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів і видатків,
необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком відповідної території, а також
визначення потреби у місцевих будівельних матеріалах, паливі;
4) розгляд проектів планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності відповідних
територіальних громад, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням;
5) попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення на відповідній
території, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм
власності, внесення у разі потреби до відповідних органів виконавчої влади пропозицій з цих питань;
6) подання до районних, обласних рад необхідних показників та внесення пропозицій до програм
соціально-економічного та культурного розвитку відповідно районів і областей, а також до планів підприємств,
установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, з питань,
пов'язаних із соціально-економічним та культурним розвитком території, задоволенням потреб населення;
7) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до
участі в комплексному соціально-економічному розвитку сіл, селищ, міст, координація цієї роботи на відповідній
території;
8) розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг),
необхідних для територіальної громади, на підприємствах, в установах та організаціях;
9) утворення цільових фондів соціальної допомоги інвалідам, визначення порядку і умов витрачання
коштів цих фондів;
{Пункт "а" статті 27 доповнено підпунктом 9 згідно із Законом № 2960-IV від 06.10.2005}
б) делеговані повноваження:
1) участь у здійсненні державної регуляторної політики в межах та у спосіб, встановлені Законом України
"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";
{Пункт "б" статті 27 доповнено підпунктом 1 згідно із Законом № 2388-VI від 01.07.2010}
2) розгляд і узгодження планів підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної
власності відповідних територіальних громад, здійснення яких може викликати негативні соціальні,
демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення пропозицій до відповідних
органів;
3) статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території;
4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри
надання адміністративних послуг.
Стаття 28. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
а) власні (самоврядні) повноваження:
1) складання проекту місцевого бюджету, подання його на затвердження відповідної ради, забезпечення
виконання бюджету; щоквартальне подання раді письмових звітів про хід і результати виконання бюджету;
підготовка і подання відповідно до районних, обласних рад необхідних фінансових показників і пропозицій
щодо складання проектів районних і обласних бюджетів;
2) встановлення в порядку і межах, визначених законом, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на
теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових
відходів, послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з
централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових
систем), які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг), транспортні та інші послуги;
3) встановлення за узгодженим рішенням відповідних рад порядку використання коштів та іншого майна,
що перебувають у спільній власності територіальних громад;
4) здійснення в установленому порядку фінансування видатків з місцевого бюджету;
5) залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм
власності, розташованих на відповідній території, та коштів населення, а також бюджетних коштів на
будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої
інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;
6) об'єднання на договірних засадах коштів відповідного місцевого бюджету та інших місцевих бюджетів
для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та
організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад;
7) укладення з юридичними і фізичними особами договорів на справляння місцевих зборів,
обов'язковість укладення яких установлена законодавством;
8) підготовка та затвердження переліку спеціально відведених місць для паркування транспортних
засобів;
б) делеговані повноваження:
1) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого
бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності;
2) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням цін і тарифів;
3) сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній території.
Стаття 29. Повноваження щодо управління комунальною власністю
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
а) власні (самоврядні) повноваження:
1) управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності відповідних
територіальних громад;
2) встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та
організацій комунальної власності відповідних територіальних громад;
3) заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності
відповідних територіальних громад;
4) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального
майна, проектів місцевих програм приватизації та переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають
приватизації; організація виконання цих програм; підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо
визначення сфер господарської діяльності та переліку об'єктів, які можуть надаватися у концесію, подання раді
письмових звітів про хід та результати відчуження комунального майна;
б) делеговане повноваження:
погодження в установленому порядку кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств,
установ та організацій, розташованих на відповідній території, які перебувають у державній власності.
Стаття 30. Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного
обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
а) власні (самоврядні) повноваження:
1) управління об'єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного
обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних
громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг
населенню;
2) облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов; розподіл та
надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності; вирішення питань щодо
використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності;
3) сприяння розширенню житлового будівництва, подання громадянам, які мають потребу в житлі,
допомоги в будівництві житла, в отриманні кредитів, у тому числі пільгових, та субсидій для будівництва чи
придбання житла; подання допомоги власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні та ремонті; сприяння
створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;
4) прийняття рішень про організацію громадських вбиралень, стоянок та майданчиків для паркування
автомобільного транспорту, здійснення контролю за їх діяльністю відповідно до закону;
5) забезпечення соціально-культурних закладів, які належать до комунальної власності відповідних
територіальних громад, а також населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями;
вирішення питань водопостачання, відведення та очищення стічних вод; здійснення контролю за якістю питної
води;
6) вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів,
знешкодження та захоронення трупів тварин;
7) організація благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах з цією метою коштів,
трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а
також населення; здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, організації озеленення,
охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;
7-1) прийняття рішень про розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для паркування
транспортних засобів та стоянок таксі на вулицях і дорогах населених пунктів, здійснення контролю за
дотриманням визначених правилами паркування транспортних засобів вимог щодо розміщення, обладнання та
функціонування майданчиків для паркування;
8) організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі;
9) встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства,
торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності
відповідних територіальних громад;
10) затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм
власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених
законодавством;
11) забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони;
12) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної
власності відповідних територіальних громад, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і
зв'язку;
13) надання дозволу в порядку, встановленому законодавством, на розміщення реклами;
14) сприяння діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;
15) затвердження схем санітарного очищення населених пунктів та впровадження систем роздільного
збирання побутових відходів;
{Пункт "а" статті 30 доповнено підпунктом 15 згідно із Законом № 1825-VI від 21.01.2010}
16) затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів;
17) видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою у випадках та порядку, передбачених законом;
б) делеговані повноваження:
1) здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального
господарства, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, розвитку транспорту і зв'язку;
2) здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією
обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського
харчування, побутового обслуговування, транспорту, зв'язку, за технічним станом, використанням та утриманням
інших об'єктів нерухомого майна усіх форм власності, за належними, безпечними і здоровими умовами праці на
цих підприємствах і об'єктах; прийняття рішень про скасування даного ними дозволу на експлуатацію об'єктів у
разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог
законодавства;
3) здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів;
4) встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на
відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності;
5) облік відповідно до закону житлового фонду, здійснення контролю за його використанням;
6) надання відповідно до закону громадянам, які потребують соціального захисту, безоплатного житла
або за доступну для них плату;
7) здійснення контролю за станом квартирного обліку та додержанням житлового законодавства на
підприємствах, в установах та організаціях, розташованих на відповідній території, незалежно від форм
власності;
8) видача ордерів на заселення жилої площі в будинках державних та комунальних організацій;
9) облік нежилих приміщень на відповідній території незалежно від форм власності, внесення пропозицій
їх власникам щодо використання таких приміщень для задоволення потреб територіальної громади;
10) облік відповідно до закону об'єктів нерухомого майна незалежно від форм власності;
11) вирішення відповідно до законодавства питань, пов'язаних з наданням Державній службі
спеціального зв'язку та захисту інформації України службових жилих приміщень, житлової площі та інших
об'єктів, житлово-комунальних послуг; здійснення контролю за їх використанням та наданням послуг;
12) здійснення заходів щодо ведення в установленому порядку єдиного державного реєстру громадян,
які потребують поліпшення житлових умов.
Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва
1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
а) власні (самоврядні) повноваження:
1) організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту
об'єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, шляхів місцевого
значення, а також капітального та поточного ремонту вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є
складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах);
2) виконання або делегування на конкурсній основі генеральній будівельній організації (підрядній
організації) функцій замовника на будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об'єктів соціальної та
виробничої інфраструктури комунальної власності;
3) розгляд і внесення до відповідних органів виконавчої влади пропозицій до планів і програм
будівництва та реконструкції об'єктів на відповідній території;
4) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до
участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку
та реконструкції об'єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;
5) визначення у встановленому законодавством порядку відповідно до рішень ради території, вибір,
вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;
6) підготовка і подання на затвердження ради відповідних місцевих містобудівних програм, генеральних
планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації;
7) встановлення на відповідній території режиму використання та забудови земель, на яких передбачена
перспективна містобудівна діяльність;
8) координація на відповідній території діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексної забудови
населених пунктів;
9) надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок;
10) проведення громадського обговорення містобудівної документації;
змінами, внесеними згідно із Законом № 3038-VI від 17.02.2011}
11) організація роботи, пов’язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків, що
споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке
будівництво;
б) делеговані повноваження:
1) надання (отримання, реєстрація) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних
робіт, здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об’єктів у випадках та відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про регулювання
містобудівної діяльності";
{Підпункт 1 пункту "б" частини першої статті 31 в редакції Закону № 2367-VI від 29.06.2010; із змінами,
внесеними згідно із Законом № 3038-VI від 17.02.2011; в редакції Закону № 191-VIII від 12.02.2015}
2) організація роботи, пов'язаної зі створенням і веденням містобудівного кадастру населених пунктів;
3) здійснення в установленому порядку державного контролю за дотриманням законодавства,
затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій; зупинення у
випадках, передбачених законом, будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної документації і
проектів окремих об'єктів, а також може заподіяти шкоди навколишньому природному середовищу;
4) здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності будинків і споруд незалежно від
форм власності в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів;
5) організація охорони, реставрації та використання пам'яток історії і культури, архітектури та
містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників;
6) вирішення відповідно до законодавства спорів з питань містобудування;
7) здійснення державного контролю за дотриманням договірних зобов’язань забудовниками, діяльність
яких пов’язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків.
Стаття 32. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
а) власні (самоврядні) повноваження:
1) управління закладами освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, оздоровчими
закладами, які належать територіальним громадам або передані їм, молодіжними підлітковими закладами за
місцем проживання, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення;
2) забезпечення здобуття повної загальної середньої, професійно-технічної освіти у державних і
комунальних загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах, вищої освіти у комунальних вищих
навчальних закладах, створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового
навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних
навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій;
3) створення при загальноосвітніх навчальних закладах комунальної власності фонду
загальнообов'язкового навчання за рахунок коштів місцевого бюджету, залучених з цією метою на договірних
засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також коштів населення,
інших джерел; контроль за використанням коштів цього фонду за призначенням;
4) забезпечення пільгового проїзду учнів, вихованців, студентів та педагогічних працівників до місця
навчання і додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, за рахунок видатків
відповідних місцевих бюджетів;
5) вирішення питань про надання професійним творчим працівникам на пільгових умовах у користування
приміщень під майстерні, студії та лабораторії, необхідних для їх творчої діяльності;
6) організація медичного обслуговування та харчування у закладах освіти, культури, фізкультури і спорту,
оздоровчих закладах, які належать територіальним громадам або передані їм;
7) створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної
творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;
8) сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та
неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, роботи з
молоддю;
9) створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях
масового відпочинку;
б) делеговані повноваження:
1) забезпечення в межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти і медичного
обслуговування на відповідній території, можливості отримання освіти державною мовою, а в межах території,
на якій поширена регіональна мова, - цією регіональною мовою або мовою меншини згідно з нормами статті 20
Закону України "Про засади державної мовної політики";
2) забезпечення відповідно до закону розвитку всіх видів освіти і медичного обслуговування, розвитку і
вдосконалення мережі освітніх і лікувальних закладів усіх форм власності, фізичної культури і спорту, визначення
потреби та формування замовлень на кадри для цих закладів, укладення договорів на підготовку спеціалістів,
організація роботи щодо удосконалення кваліфікації кадрів, залучення роботодавців до надання місць для
проходження виробничої практики учнями професійно-технічних навчальних закладів;
3) забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами та
виробами медичного призначення;
4) організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку;
5) надання допомоги випускникам загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів
державної або комунальної форми власності у працевлаштуванні;
6) забезпечення школярів із числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів/інвалідів I-III групи, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям", які навчаються в державних і комунальних навчальних закладах,
безоплатними підручниками, створення умов для самоосвіти;
зазначеного Закону див. "Прикінцеві положення"}
7) організація роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх;
8) вирішення відповідно до законодавства питань про повне державне утримання дітей-сиріт і дітей, які
залишилися без піклування батьків, у школах-інтернатах, дитячих будинках, у тому числі сімейного типу,
професійно-технічних навчальних закладах та утримання за рахунок держави осіб, які мають вади у фізичному чи
розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових навчальних закладах, у спеціальних навчальних закладах,
про надання громадянам пільг на утримання дітей у школах-інтернатах, інтернатах при школах, а також щодо
оплати харчування дітей у школах (групах з подовженим днем);
9) вирішення питань про надання неповнолітнім, учням, студентам, пенсіонерам та інвалідам права на
безкоштовне і пільгове користування об'єктами культури, фізкультури і спорту, а також визначення порядку
компенсації цим закладам вартості послуг, наданих безкоштовно або на пільгових умовах;
10) забезпечення охорони пам'яток історії та культури, збереження та використання культурного
надбання;
11) внесення пропозицій до відповідних органів про ліцензування індивідуальної підприємницької
діяльності у сфері охорони здоров'я.
Стаття 33. Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища
1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
а) власні (самоврядні) повноваження:
1) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо встановлення ставки земельного податку,
розмірів плати за користування природними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та
для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальних громад; визначення в установленому
порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності за
забруднення довкілля та інші екологічні збитки; встановлення платежів за користування комунальними та
санітарними мережами відповідних населених пунктів;
2) підготовка і подання на затвердження ради проектів місцевих програм охорони довкілля, участь у
підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля;
3) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо прийняття рішень про організацію територій і
об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;
внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають
екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які
охороняються законом, підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо прийняття рішень про
оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тиші" з
обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;
4) справляння плати за землю;
б) делеговані повноваження:
1) здійснення контролю за додержанням земельного та природоохоронного законодавства,
використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення,
відтворенням лісів;
3) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;
4) погодження клопотань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів
загальнодержавного значення;
5) вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом;
6) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону,
інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств,
установ та організацій, а також населення;
7) визначення території для розміщення відходів відповідно до законодавства;
7-1) здійснення контролю за діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з
відходами;
8) підготовка висновків щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних
ділянок, що проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
9) організація і здійснення землеустрою, погодження проектів землеустрою;
10) здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою;
11) створення та забезпечення функціонування місцевих екологічних автоматизованих інформаційноаналітичних систем, які є складовою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційноаналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації;
12) здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження
з побутовими та виробничими відходами та розгляд справ про адміністративні правопорушення або передача їх
матеріалів на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи;
13) надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до закону.
2. До відання виконавчих органів міських (за винятком міст районного значення) рад, крім повноважень,
зазначених у пункті "б" частини першої цієї статті, належить координація на відповідній території діяльності
спеціально уповноважених державних органів управління з охорони природи.
Стаття 34. Повноваження у сфері соціального захисту населення
1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
а) власні (самоврядні) повноваження:
1) встановлення за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додаткових до встановлених
законодавством гарантій щодо соціального захисту населення;
2) вирішення відповідно до законодавства питань про подання допомоги інвалідам, ветеранам війни та
праці, сім'ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також
військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової служби та військової служби за
призовом осіб офіцерського складу) або відставку, інвалідам з дитинства, багатодітним сім'ям у будівництві
індивідуальних жилих будинків, проведенні капітального ремонту житла, у придбанні будівельних матеріалів;
відведення зазначеним особам у першочерговому порядку земельних ділянок для індивідуального будівництва,
садівництва та городництва;
3) організація для малозабезпечених громадян похилого віку, інвалідів будинків-інтернатів, побутового
обслуговування, продажу товарів у спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами, а також
безоплатного харчування;
4) вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв'язку з
похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян;
подання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством;
б) делеговані повноваження:
1) підготовка і подання на затвердження ради цільових місцевих програм поліпшення стану безпеки і
умов праці та виробничого середовища, територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної
захищеності різних груп населення від безробіття, організація їх виконання; участь у розробленні цільових
регіональних програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, зайнятості населення,
що затверджуються відповідно районними, обласними радами;
2) забезпечення здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових і
матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних
репресій, військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які
втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, до
влаштування в будинки інвалідів і громадян похилого віку, які мають потребу в цьому, дітей, що залишилися без
піклування батьків, на виховання в сім'ї громадян;
2-1) вирішення відповідно до законодавства питань надання соціальних послуг особам та сім’ям з дітьми,
які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, забезпечення утримання
та виховання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;
3) вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов'язаних з охороною
материнства і дитинства;
4) вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки і піклування;
5) подання відповідно до законодавства одноразової допомоги громадянам, які постраждали від
стихійного лиха;
6) вирішення відповідно до законодавства питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в інших випадках, передбачених законодавством;
7) організація проведення громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, а
також учнівської та студентської молоді у вільний від занять час на підприємствах, в установах та організаціях, що
належать до комунальної власності, а також за договорами - на підприємствах, в установах та організаціях, що
належать до інших форм власності;
8) здійснення контролю за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств,
установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними
умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам
про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в
шкідливих умовах;
9) участь у соціальному діалозі, веденні колективних переговорів, укладенні територіальних угод,
здійсненні контролю за їх виконанням, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств,
установ та організацій, розташованих на відповідній території; повідомна реєстрація в установленому порядку
колективних договорів і територіальних угод відповідного рівня;
згідно із Законом № 379-VII від 02.07.2013}
10) встановлення відповідно до законодавства розмірів і порядку виплати щомісячної допомоги особам,
які здійснюють догляд за самотніми громадянами, які за висновком медичних закладів потребують постійного
стороннього догляду;
11) здійснення контролю за поданням відповідно до закону підприємствами, установами та
організаціями всіх форм власності відомостей про наявність вільних робочих місць (посад); організація
інформування населення про потребу підприємств, установ та організацій усіх форм власності у працівниках;
12) прийняття рішень про створення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних робочих
місць для осіб з обмеженою працездатністю, організація їх професійної підготовки, а також погодження
ліквідації таких робочих місць;
14) здійснення згідно із законодавством заходів соціального патронажу щодо осіб, які відбували
покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також осіб, до яких застосовано
пробацію;
15) організація надання соціальних послуг бездомним особам;
16) здійснення відповідно до закону заходів, спрямованих на запобігання бездомності осіб;
17) визначення видів безоплатних суспільно корисних робіт для осіб, яким призначено покарання у виді
громадських робіт.
2. До відання виконавчих органів сільських, селищних рад, крім повноважень, зазначених у пункті "б"
частини першої цієї статті, належить також вирішення питань щодо надання працівникам освіти, культури,
охорони здоров'я, іншим категоріям громадян, які працюють у сільській місцевості, встановлених
законодавством пільг.
3. До відання виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних
громад, крім повноважень, визначених пунктом "б" частини першої цієї статті, належать:
1) здійснення на відповідних територіях контролю за додержанням законодавства про працю та
зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством;
2) накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення у порядку,
встановленому законодавством.

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ІНДУСТРІІ ФІТНЕСУ
· Розробка та реалізація планів заходів, направлених на виконання заходів із підтримки локальних
фітнес ініціатив, контроль їх виконання, пропозиції щодо покращення цієї роботи

Повернутись на основної схеми

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ СПОРТИВНОГО
ПРОФІЛЮ
Система закладів спортивної освіти включає в себе:
- дитячо-юнацькі спортивні школи (ДЮСШ)
- школи вищої спортивної майстерності
- центри олімпійської підготовки
- спеціалізовані заклади спортивного профілю спортивні коледжі,
училища, школи та ліцеї інтернатного типу). Координує їх роботу
Міністерство молоді і спорту України

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ІНДУСТРІІ ФІТНЕСУ
· Включення до переліку спеціальностей та програм підготовку фахівців індустрії фітнесу

Повернутись на основної схеми

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОЛІМПІЙСЬКИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
04071, Київ-71, Україна
вул. Хорива 39-41
http://noc-ukr.org
(044) 379-12-77
Є громадською організацією. Метою діяльності НОК України є реалізація та захист прав і основних свобод своїх членів
шляхом розвитку та зміцнення олімпійського руху в Україні, поширення принципів олімпізму у співробітництві з органами
державної влади та місцевого самоврядування, громадськими та іншими об’єднаннями на засадах незалежності та доброї
волі, в інтересах спорту і олімпійського руху.
НОК України має виключне право представляти Україну на Олімпійських іграх та на регіональних, континентальних і
світових комплексних змаганнях, які відбуваються під патронатом МОК. НОК України зобов’язаний брати участь в Іграх
Олімпіад шляхом надсилання атлетів.
НОК України формує, організовує та очолює відповідні делегації на Олімпійські ігри і на регіональні, континентальні та
світові комплексні спортивні змагання, що відбуваються під патронатом МОК та ЄОК. НОК України вирішує питання про
заявки атлетів, що пропонуються відповідними СФ з олімпійських видів спорту. Такий відбір має базуватися не тільки на
спортивних досягненнях атлета, але також на його здатності служити прикладом спортивній молоді України. НОК України
повинен забезпечити, щоб такі заявки, запропоновані СФ з олімпійських видів спорту, у повному обсязі відповідали
положенням Олімпійської хартії.
НОК України дбає про екіпіровку, проїзд та розміщення членів своїх делегацій на Олімпійських іграх. НОК України укладає
на користь останніх контракти відповідного страхування, що покриває ризик від нещасних випадків (смерті, інвалідності,
хвороби, медичних і фармакологічних витрат) та цивільної відповідальності перед третіми особами, а також несе
відповідальність за поведінку членів своїх делегацій.
Для досягнення статутної мети НОК України, у відповідності до чинного законодавства України та Олімпійської хартії,
реалізує такі завдання:
· пропаганда ідей та принципів олімпізму; розвиток та захист олімпійського руху в Україні;
· забезпечення дотримання та виконання норм і правил Олімпійської хартії в Україні, положень Етичного кодексу МОК
та Медичного кодексу Олімпійського
· руху;
· сприяти зміцненню авторитету і підвищенню престижу українського спорту на міжнародній арені;
· захист інтересів олімпійського руху України у відносинах з міжнародними спортивними організаціями;
· сприяти діяльності суб’єктів олімпійського руху в Україні;
· сприяти вивченню і збереженню олімпійської історії і традицій України шляхом поширення олімпійської освіти і
культури;
· співпрацювати з національними та міжнародними урядовими і неурядовими структурами з метою виконання
статутних завдань; брати участь в програмах Олімпійської солідарності;
· здійснювати справедливий відбір та комплектування складу олімпійської команди; прийняти та виконувати Всесвітній
антидопінговий кодекс, гарантуючи таким чином, що антидопінгова політика та правила НОК України, вимоги до
членства та/або фінансування, а також процедури управління результатами відповідають Всесвітньому
антидопінговому кодексу і визнають ролі та відповідальність НОКів, включених в список Всесвітнього антидопінгового
кодексу.
· сприяти підготовці олімпійських резервів та розвитку спорту вищих досягнень і спорту для всіх в Україні;
· сприяти підготовці спортсменів для участі у спортивних заходах на національному та міжнародному рівні;
· пропагувати основні принципи олімпізму на національному рівні та сприяти впровадженню олімпізму у програми
фізичного виховання і спорту в закладах освіти;
· сприяти проведенню Олімпійського дня України, відкритого для іноземних спортсменів та представників української
діаспори;
· сприяти гармонійному розвитку фізичних та моральних якостей людей, зміцненню їхнього здоров’я;
· вважати своїм обов’язком боротьбу проти будь-яких форм насильства та дискримінації в спорті стосовно будь-якої
організації або особи за расовою, релігійною, політичною, статевою або іншою ознакою, що є несумісним з
належністю до олімпійського руху, діяти в дусі взаєморозуміння, дружби, солідарності та чесної гри;
· брати участь у дослідницькій та освітній діяльності в галузі спорту, допомагати у навчанні спортивних адміністраторів
шляхом організації курсів, а також забезпечувати, щоб такі курси робили внесок у пропагування фундаментальних
принципів олімпізму;
· захищати виключні права МОК на використання олімпійського символу, прапора, гасла, емблеми та гімну, а також в
інтересах МОК забезпечити захист найменувань “Олімпійський” та “Олімпіада”;
· всіляко заохочувати, за допомогою відповідних заходів, підвищення ролі жінок у спорті на всіх рівнях і в усіх
структурах, особливо у виконавчих органах національних та міжнародних спортивних організацій шляхом суворого
дотримання принципу рівноправ’я чоловіків та жінок;
· протидіяти будь-якому політичному або комерційному зловживанню спортом або атлетами;
· стежити за тим, щоб заходи, які проводяться під патронатом НОК України, відбувалися в умовах, що демонструють
відповідальну турботу про навколишнє середовище; вживати заходів для прояву такої турботи у своїй діяльності та
навчати цьому всіх, хто причетний до олімпійського руху;
· зберігати свою автономність та протистояти будь-якому тиску, включаючи тиск політичного, економічного та
релігійного характеру, що може заважати НОК України дотримуватися положень Олімпійської хартії.

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ІНДУСТРІІ ФІТНЕСУ
· Привернення уваги фахової спортивної спільноти до фітнес індустрії як джерела професійних
спортсменів, підвищення загально рівня охоплення громадян фізичною культурою, тощо

Повернутись на основної схеми

Національні спортивні федерації
Є добровільними об’єднаннями громадян. Реєструються
відповідно до процедури, визначеної ЗУ «Про громадські
об’єднання».
Спортивні федерації, які представляють олімпійські види спорту,
мають право направляти своїх спортсменів на Олімпійські ігри.
Посередництво у цій процедурі, як і визнання відповідної
спортивної федерації, є виключною прерогативою Національного
олімпійського комітету України.
Національні спортивні федерації можуть об’єднуватись у
національні спортивні комітети (наприклад, Національний комітет
спорту інвалідів України, або Національний спортивний комітет
зимових видів спорту).
Усього в Україні більш як 100 національних спортивних федерацій

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ІНДУСТРІІ ФІТНЕСУ
· Налагодження співпраці з фітнес індустрією на рівні фахівців

Повернутись на основної схеми
Структурні підрозділи Національного олімпійського комітету України
Система структурних підрозділів НОК складається з*
- 28 територіальних підрозділів
- комісії (є профільними робочими органами НОК України)
- Асоціація олімпійців України - об’єднує спортсменів, що брали участь в Олімпійських
іграх
- Олімпійської академії України
Олімпійська Академія України
Олімпійська Академія України (ОАУ) була створена 20 вересня 1991 року відповідно до
рішення І сесії ОА України відповідно до рекомендацій Мміжнародного Олімпійського
Комітету для сприяння розвитку та зміцненню олімпійського руху в нашій країні,
духовного взаємозбагачення людей, поширення обміну цінностями національної
культури під знаком ідей і принципів олімпізму. ОАУ є самостійною громадською
організацією і діє під егідою НОК України.
Основними завданнями ОАУ є:
Всебічне вивчення, популяризацію, розвиток і розповсюдження олімпійських ідеалів і
принципів, гуманістичних цінностей олімпізму, олімпійського руху та олімпійських ігор,
сприяння розвитку спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи серед
населення України. Всебічне сприяння фізичному, моральному й духовному
вдосконаленню особистості в міжнародному спортивному русі в ім'я зміцнення миру,
дружби і співробітництва між народами всіх країн нашої планети. Підтримку дій усіх
прогресивних сил, що ведуть боротьбу за єдність олімпійського руху, проти політичної,
расової, національної, релігійної чи будь-якої іншої дискримінації в олімпійському
спорті. Пропаганда ідей олімпізму, як одного із дійових засобів залучення громадян до
ідеалів добра, миротворчості, здорового і щасливого способу життя. Сприяння участі
фахівців України в діяльності Міжнародної Олімпійської Академії, в роботі наукових
симпозіумів, конгресів і конференцій, у діяльності міжнародних спортивних федерацій,
об'єднань і асоціацій, олімпійських конгресів та інших заходів, які проводить
Міжнародний олімпійський комітет. Участь в організації та проведенні науководослідних робіт та освітньої діяльності, поширенні наукової інформації за результатами
наукових розробок щодо олімпійської тематики. Репрезентація Академії і захист її
інтересів у МОА, а також здійснення міжнародних контактів та зовнішньоекономічних
зв'язків зі спортивних питань. Участь в організації підготовки, перепідготовки і
підвищення кваліфікації фахівців галузі фізичної культури і спорту. Створення
регіональних відділень Олімпійської Академії України в Автономній Республіці Крим,
областях України, містах Києві і Севастополі.
Олімпійська Академія України створюється за принципами індивідуального та
колективного членства.

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ІНДУСТРІІ ФІТНЕСУ
· Налагодження взаємодії щодо розвитку галузі, підготовки фахівців. Популяризації здорового
способу життя

Повернутись на основної схеми

ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНІ ТОВАРИСТВА
Фізкультурно-спортивні товариства — громадські організації
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]. Їх статс визначається ЗУ
«Про фізичну культуру і спорт».
Фізкультурно-спортивні товариства в Україні можуть мати
місцевий або всеукраїнський статус. Всеукраїнські товариства:
· «Динамо»
· «Україна»
· «Колос»
· «Спартак».
ФСТ України мають коріння у ФСТ СРСР. Останні створювались на
відомчих засадах, наприклад «Локомотив» об’єднував
працівників залізниці, «Динамо» - органів охорони
правопорядку, тощо.
Окремі спортивні клуби можуть представляти ФСТ. Наприклад,
футбольний клуб «Динамо Київ» є членом ФСТ «Динамо».

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ІНДУСТРІІ ФІТНЕСУ
· Участь у розробці нормативно-правових актів, що врегулюють відносини всередині індустріі фітнесу,
визначать стимулюючу та гарантуючу роль держави, захистять бізнес та права споживачів
· Оцінка ефективності таких актів

Повернутись на основної схеми

СПІЛКА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ «СПОРТИВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ» (СКУ)

вул. Велика Васильківська, 56, Київ, 01004
http://scu.org.ua

Заснована у 2005 році як всеукраїнську спілка громадських організацій фізкультурно-спортивної
спрямованості. Наразі СКУ налічує близько 40 членів — всеукраїнських федерацій з неолімпійських
видів спорту.
Метою діяльності СКУ є сприяння розвитку видів спорту, що не входять до програми Олімпійських,
Паралімпійських ігор, підтримка та координація діяльності відповідних спортивних громадських
організацій.
СКУ:
· представляє Україну у відповідних міжнародних спортивних організаціях, на Всесвітніх та
Європейських іграх з неолімпійських видів спорту, інших міжнародних спортивних змаганнях;
· організовує та проводить зі спортивними федераціями всеукраїнські та міжнародні заходи з
неолімпійських видів спорту, яскравим прикладом є видовищні Всеукраїнські ігри з єдиноборств
(щорічні, започатковані у 2011 році) та Всеукраїнські пляжні ігри (щорічні, започатковані у 2012
році);
· самостійно висвітлює (на власному веб-сайті та у журналі, що видається спілкою) і сприяє
висвітленню у ЗМІ діяльності та досягнень організацій неолімпійського спорту України;
· надає підтримку та сприяє проведенню членами спілки суддівських та тренерських семінарів;
· організовує та проводить семінари і тренинги з актуальних для спортивних федерацій питань;
· взаємодіє із органами державної влади та сприяє плідній взаємодії із ними спортивних
федерацій, зокрема, сприяє у наданні всеукраїнським спортивним федераціям статусу
національної спортивної федерації з відповідного неолімпійського виду спорту.

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ІНДУСТРІІ ФІТНЕСУ
· Популяризація фітнесу як основного інструменту фізкультурно-спортивного залучення громадян

