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РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛОЖЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 
В СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Процес становлення нової держави України, удосконалення регламентації 

усіх видів державної діяльності, яке регулює фактично всі сфери суспільного 

життя, торкнувся і галузі фізичної культури і спорту. У відповідності зі ст. 3 

Конституції України: “Людина, її життя і здоров'я є в Україні найвищою 

соціальною цінністю”.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. 

Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком 

держави.
Як важливе суспільне явище, спорт, всупереч ідеалістичної формули П’єра 

де Кубертена, не здатний відокремитись від соціально-економічного і 

політичного життя. В зв’язку з цим актуалізується питання щодо контролю 

держави шляхом запровадження відповідних механізмів посилення 

представництва з боку спорту в органах державної влади, в органах місцевого 

самоврядування, законного лобіювання його інтересів, нагляду за 

використанням ЗМІ для забезпечення та розширення представництва 

професійних спортсменів ті спортивних діячів в законодавчих і виконавчих 

органах влади.
Фізична культура і спорт відіграють важливу роль в оборонній функції 

держави, яка підтримується добре розвиненими та фізично підготовленими 

захисниками.
Фізична культура і спорт є самостійною сферою суспільних відносин, яка 

регулюється нормами права. Організаційно-правове оформлення вказаної 

сфери діяльності об’єктивно необхідне, оскільки забезпечує її наукову, 

методичну, технічну, нормативну єдність, раціональну кадрову та фінансову 

політику. Завдяки організаційному оформленню та державно-правовій основі 
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ця галузь діяльності набуває ознак державного управління. Управління 

фізичною культурою та спортом є складовою особливого механізму у системі 

загального суспільного управління і йому властиві всі ознаки останнього. В 

Україні можна виділити такі рівні управління фізичною культурою і спортом 

1) органами загальної компетенції, 2)органами галузевої компетенції у сфері 

фізичної культури і спорту, 3) іншими органами галузевої компетенції, 4) 

органами місцевого самоврядування, 5) громадськими організаціями, 6) 

спеціалізованими підприємствами у сфері фізичної культури та спорту. Перші 

чотири охоплюють діяльність органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування і розповсюджуються на всю територію держави або її окремі 

регіони, п’ятий рівень є громадським управлінням, а шостий здійснюється 

адміністрацією підприємств і розповсюджується лише на їх працівників 

шляхом впливу економічних методів управління.

Згідно ст. 32 закону України про “Місцеве самоврядування в Україні”: “до 

відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 1) управляння закладами фізичної 

культури і спорту, які належать територіальним громадам або передані їм 

молодіжними, підлітковими закладами за місцем проживання, організація їх 

матеріально-технічного та фінансового забезпечення, 2) створення необхідних 

умов для виховання молоді, розвитку їх здібностей, сприяння діяльності 

дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів дитячих, 

молодіжних організацій, 3) створення при 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) організація медичного обслуговування та харчування у 

закладах фізкультури і спорту, які належать територіальним громадам або 

передані їм, 5) сприяння роботі творчих спілок, товариств, асоціацій, інших 

громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері фізичної культури 
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і спорту, 6) створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем 

проживання населення та в місцях масового відпочинку.

На мою думку у пункт ”а” ст. 32 закону України про “Місцеве 

самоврядування” слід додати наступні підпункти:

- вирішення питань про надання професійним працівникам на пільгових 

умовах у користування приміщень під спортивні секції та клуби ;

- забезпечення безкоштовного транспорту дія відрядження тренерів та 

спортсменів на змагання з метою створення умов для розвитку фізичної 

культури і спорту;

- сприяння відродженню дитячо-юнацьких спортивних ПІКІЛ, які є основними 

селекціонерами для спорту вищих досягнень;

б) делеговані повноваження: 1) забезпечення відповідаю до закону розвитку 

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, 2) вирішення питань про надання неповнолітнім, студентам, 

пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне і пільгове користування 

об’єктами фізичної культури і спорту, а також визначення порядку компенсації 

цим закладам вартості послуг, наданих безкоштовно або па пільгових умовах, 

3) реєстрація відповідно до законодавства статутів (положень) розташованих на 

відповідній території фізкультурно-оздоровчих закладів незалежно від форм 

власності; внесення пропозицій до відповідних органів про ліцензування 

індивідуальної підприємницької діяльності у сфері фізичної культури і спорту, 

згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2006 року № 

1594 про затвердження Державної програми розвитку фізичної культури і 

спорту на 2007-2011 р.р. : довести кількість організацій і центрів, яким видано 

ліцензію на провадження фізкультурно-спортивної діяльності, до 2-х одиниць 

на 10 тис. осіб.

Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції України на рівні 

органів загальної компетенції забезпечує проведення державної політики та
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розробляє основні напрямки розвитку фізичної культури і спорту, спрямовує 

діяльність підпорядкованих йому органів на виконання закону України про 
фізичну культуру і спорт. З цією метою Кабінет Міністрів України видав 

постанову про затвердження державної програми розвитку фізичної культури 

спорту на 2007-2011 роки. Центральним органом виконавчої влади галузевої 

компетенції у сфері фізичної культури і спорту є Міністерство у справах молоді 

та спорту, яке першим серед органів виконавчої влади завершило 

адміністративну реорганізацію і сформувало власну структуру, що має 

працювати за європейськими стандартами.

Рада Міністрів АРК та місцеві органи виконавчої влади-місцеві державні 

адміністрації відповідно до розділів 6 та 10 Конституції України та закону 

України ’’про місцеві державні адміністрації*” управляють фізичною культурою 

та спортом шляхом забезпечення виконання Конституції та законів України, 

актів Президента, Кабінету Міністрів, державних і регіональних програм в 

галузі фізичної культури і спорту, а також шляхом підготовки та виконання 

відповідних бюджетів на відповідній території. Все вище перераховане є 

запорукою того, що критична ситуація в сфері фізичної культури і спорту в 

Україні, яка склалася на сьогоднішній день, має значно покращитись завдяки 

впровадженню положень закону України про фізичну культуру і спорт, 

постанови Кабінету Міністрів України про державну програму розвитку 

фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки. Як вже вище проголошувалось, 

не абияку роль відіграє місцеве самоврядування в реалізації конституційних 

прав людини і громадянина в сфері фізичної культури і спорту.
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