
Державний тренер зобов'язаний: 

1. Розробляти спільно зі спортивною федерацією (асоціацією, спілкою, об'єднанням 

тощо), програму розвитку виду спорту в Україні та подавати її на затвердження до 

Мінмолодьспорту в установленому порядку. 

2. Забезпечувати, в межах компетенції, виконання заходів передбачених 

Загальнодержавною (державною) програмою розвитку фізичної культури і спорту, 

програмами розвитку виду спорту в Україні, Єдиним календарним планом 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України. 

3. Контролювати, в межах компетенції, виконання заходів, передбачених цільовою 

програмою підготовки та річним планом підготовки спортсменів національної збірної 

команди України з виду (видів) спорту до участі в Олімпійських іграх, чемпіонатах 

світу, Європи, інших офіційних міжнародних змаганнях. 

4. Організаційно забезпечувати та контролювати розвиток відповідної інфраструктури 

виду спорту в Україні. 

5. Надавати методичну допомогу спортивним школам, училищам фізичної культури, 

школам вищої спортивної майстерності, центрам олімпійської підготовки, 

контролювати  їх роботу щодо підготовки членів та резерву збірної (збірних) команди 

України. 

6. Сприяти розвитку дитячо-юнацького та резервного спорту у взаємодії зі структурним 

підрозділом Мінмолодьспорту, до компетенції якого віднесено зазначене питання.  

7. Аналізувати навчальні програми з видів спорту для закладів фізичної культури і спорту, 

організовувати роботу щодо своєчасного внесення в установленому порядку змін до 

них з урахуванням діючих нормативно-правових актів та новітніх досягнень науки.  

8. Аналізувати стан розвитку виду (видів) спорту в Україні та на світовому рівні. 

Здійснювати контроль за ходом підготовки та аналіз результатів виступів національної 

збірної команди (команд) України та окремих спортсменів у змаганнях.  

9. Забезпечувати розробку проектів нормативно-правових актів щодо розвитку виду 

(видів) спорту, положень про всеукраїнські та міжнародні змагання, що проводяться на 

території України, правил всеукраїнських змагань тощо. 

10. Забезпечувати координацію співпраці тренерського складу національної збірної 

команди (команд) України з виду (видів) спорту з комплексними науковими групами 

(КНГ). 

11. Контролювати  виконання головним тренером вимог затверджених в установленому 

порядку системи комплектування національних збірних команд з видів спорту, системи 

відбору спортсменів до складу національних збірних команд для участі в офіційних 

міжнародних змаганнях.  

12. Організовувати підготовку пропозицій щодо забезпечення національної збірної 

команди (команд) України з виду спорту необхідним спортивним обладнанням, 

інвентарем, спортивною формою загального та спеціального призначення. 

13. Забезпечувати співпрацю Мінмолодьспорту зі спортивними федераціями (асоціаціями, 

спілками, об’єднаннями тощо) з виду (видів) спорту та взаємодіяти з ними щодо питань 

розвитку виду спорту. 

14. Здійснювати заходи щодо організації та проведення всеукраїнських та міжнародних 

змагань, що проводяться на території України. 

15. Забезпечувати організацію заходів щодо підвищення професійної кваліфікації тренерів 

виду (видів) спорту та тренерів штатної національної збірної команди (команд) України 

з виду (видів) спорту та контроль за їх виконанням. 

16. Організовувати роботу щодо своєчасного комплектування кількісного та 

персонального складу національної збірної команди (команд) України з виду (видів) 

спорту, підготовку контрактів зі спортсменами, тренерами та фахівцями, в тому числі 

вносити пропозиції щодо кандидатур на посаду провідного тренера. 

17. Виконувати вимоги антидопінгових правил Національного антидопінгового центру. 

18. Дотримуватися особисто та здійснювати заходи щодо дотримання членами 

національної збірної команди України законодавства України, антидопінгового 



законодавства, положень міжнародних нормативних актів у сфері фізичної культури і 

спорту, статутів міжнародної, європейської та  національної спортивної федерації і 

правил змагань з виду спорту. 

19. Готувати  пропозиції щодо покращання житлово-побутових умов членів національної 

збірної команди України з виду спорту. 

 


