
Головний тренер зобов'язаний: 

 

1. Здійснювати загальне керівництво процесом підготовки національної збірної команди 

України до Олімпійських ігор, Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту, Всесвітньої 

шахової олімпіади, Всесвітніх ігор з єдиноборств, чемпіонатів світу, Європи, інших 

офіційних міжнародних змагань, нести  відповідальність за виконання завдань, покладених 

на національну збірну команду України. 

 

2. Вносити в установленому порядку пропозиції державному тренеру щодо комплектування 

персонального складу національної збірної команди України з виду спорту, штатної збірної 

команди України з виду спорту, в тому числі щодо кандидатур на посади старшого тренера, 

тренера-лікаря, тренера-масажиста, провідного тренера, та кандидатур на посади 

спортсменів-інструкторів з дотриманням вимог затвердженої в установленому порядку 

системи комплектування національних збірних команд з видів спорту. 

 

3. Вносити пропозиції щодо формування Єдиного календарного плану фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів України. 

 

4. Розробляти спільно зі спортивними федераціями (асоціаціями, спілками, об’єднаннями 

тощо) з виду (видів) спорту цільову програму підготовки та річний план підготовки 

спортсменів національної збірної команди України з виду (видів) спорту до участі в 

Олімпійських іграх, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, Всесвітній шаховій 

олімпіаді, Всесвітніх іграх з єдиноборств, чемпіонатах світу, Європи, інших офіційних 

міжнародних змаганнях, та подавати її на затвердження до Мінмолодьспорту в 

установленому порядку. 

 

5. Забезпечувати виконання заходів, передбачених цільовою програмою підготовки та річним 

планом підготовки спортсменів національної збірної команди України з виду (видів) 

спорту до участі в Олімпійських іграх, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, 

Всесвітній шаховій олімпіаді, Всесвітніх іграх з єдиноборств, чемпіонатах світу, Європи, 

інших офіційних міжнародних змаганнях і нести  відповідальність за їх реалізацію. 

 

6. Забезпечувати розроблення старшими та особистими тренерами індивідуальних планів 

підготовки спортсменів національної збірної команди України з виду (видів) спорту. 

 

7. Контролювати виконання та, в разі необхідності, корегувати індивідуальні плани 

підготовки спортсменів національної збірної команди України з виду (видів) спорту, 

забезпечити ведення  необхідної аналітичної документації. 

 

8. Забезпечувати виконання спортсменами національної збірної команди України спортивних 

результатів: 

 

Найменування змагань (ранг) Заплановано на 20___ рік 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

9. Забезпечувати організацію та  участь членів національної збірної команди України з виду 

спорту у навчально-тренувальних зборах. 



10. Забезпечувати комплектування складу національних збірних команд України для участі в 

офіційних міжнародних змаганнях з виду (видів) спорту, включених до Єдиного 

календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, згідно з 

вимогами затвердженої системи відбору, участь національної збірної команди в таких 

змаганнях, та нести персональну відповідальність за результати виступу у цих змаганнях. 

 

11. Здійснювати контроль за виконанням умов контрактів, укладених Мінмолодьспортом з 

тренерами та спортсменами штатної команди національної збірної команди України. 

 

12. Взаємодіяти з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості щодо 

питань розвитку виду спорту. 

 

13. Забезпечувати співпрацю з комплексними науковими групами (КНГ), забезпечувати 

розробку та контролювати виконання плану-замовлень на науково-методичне 

забезпечення спортсменів національних збірних команд України з видів спорту. 

 

14. Надавати пропозиції державному тренеру щодо придбання спортивного обладнання, 

інвентарю, спортивної форми загального та спеціального призначення, необхідних для 

забезпечення підготовки національної збірної команди, здійснювати розподіл (видачу) 

придбаного спортивного обладнання, інвентарю, форми серед членів (членам) 

національної збірної команди (команд) України з виду (видів) спорту. 

 

15. Дотримуватися особисто та здійснювати заходи щодо дотриманням спортсменами 

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. 

 

16. Створювати та підтримувати здоровий морально-психологічний клімат у команді. 

 

17. Вивчати сучасні методики тренування та можливість їх використання при підготовці 

національної збірної команди України.  

 

18. Виконувати вимоги антидопінгових правил Національного антидопінгового центру. 

 

19. Забезпечувати контроль за ефективним використанням, належним зберіганням 

матеріальних цінностей, переданих йому Державною установою "Управління збірних 

команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" (далі-Управління 

"Укрспортзабезпечення"). 

 

20. Звітувати перед Управлінням "Укрспортзабезпечення" за отримані матеріальні цінності та 

про відрядження в установленому порядку. До моменту припинення/розірвання цього 

Контракту головний тренер повинен подати повний звіт про передані йому Управлінням 

"Укрспортзабезпечення" матеріальні цінності та повернути залишок зазначених 

матеріальних цінностей Управлінню "Укрспортзабезпечення". 

 

21. Інформувати Мінмолодьспорт про укладання будь-якого іншого трудового договору під 

час дії цього Контракту у двотижневий термін, в тому числі про укладені раніше, які діють 

на момент укладання цього Контракту. 

 

22. Щорічно до 15 грудня  надавати  письмовий звіт щодо виконання вимог цього Контракту в 

поточному році керівнику структурного підрозділу Мінмолодьспорту, якому 

підпорядковується. 

 


