
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

ПОСТАНОВА 

від 8 червня 2016 р. № 367  

Київ 

Деякі питання заохочення спортсменів з видів спорту осіб 

з інвалідністю України - чемпіонів, призерів 

Паралімпійських і Дефлімпійських ігор та їх тренерів і 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

від 6 серпня 2008 р. № 704 

Кабінет Міністрів України постановляє:  

1. Передбачити поетапне збільшення розмірів винагород спортсменам з видів спорту 

осіб з інвалідністю до розмірів винагород спортсменам України - чемпіонам і призерам 

Олімпійських ігор, інших міжнародних спортивних змагань та їх тренерам, установивши 

розміри винагород спортсменам з видів спорту осіб з інвалідністю України - чемпіонам, 

призерам Паралімпійських і Дефлімпійських ігор та їх тренерам згідно з додатком. 

2. Винагороди за результатами участі в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх 

виплачуються згідно з Порядком виплати винагород спортсменам з видів спорту осіб з 

інвалідністю України - чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного рівня та їх 

тренерам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. № 

704 “Про заохочення спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю та їх тренерів” 

(Офіційний вісник України, 2008 р., № 60, ст. 2036), у гривнях за офіційним курсом гривні 

до долара США, встановленим Національним банком на дату прийняття організаторами 

відповідних Паралімпійських і Дефлімпійських ігор рішення щодо результатів змагань, яке 

є підставою для отримання права на такі винагороди, за рахунок коштів, передбачених у 

державному бюджеті Міністерству молоді та спорту. 

3. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. № 704 “Про 

заохочення спортсменів з видів спорту інвалідів та їх тренерів” (Офіційний вісник України, 

2008 р., № 60, ст. 2036; 2012 р., № 49, ст. 1923, № 69, ст. 2815) зміни, що додаються. 

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпункту 2 пункту 1 

змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 січня 2017 року. 

 

 

Прем'єр-міністр України В.ГРОЙСМАН 

Інд. 73  

 

 

 Додаток  

до постанови Кабінету Міністрів України  

від 8 червня 2016 р. № 367 

РОЗМІРИ  

винагород спортсменам з видів спорту осіб з інвалідністю 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/367-2016-%D0%BF/conv/print1519056669780294#n11
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/367-2016-%D0%BF/conv/print1519056669780294#n24


України - чемпіонам, призерам Паралімпійських і 

Дефлімпійських ігор та їх тренерам 

1. Спортсменам з видів спорту осіб з інвалідністю України - чемпіонам та призерам ХV 

літніх Паралімпійських ігор виплачуються винагороди у таких розмірах: I місце - до 40 тис. 

доларів США, II місце - до 26 тис. доларів США, III місце - до 18 тис. доларів США. 

2. Спортсменам з видів спорту осіб з інвалідністю України - чемпіонам та призерам 

Паралімпійських і Дефлімпійських ігор виплачуються починаючи з 2017 року винагороди 

у таких розмірах: I місце - до 48 тис. доларів США, II місце - до 31 тис. доларів США, III 

місце - до 22 тис. доларів США. 

3. Спортсменам з видів спорту осіб з інвалідністю України - чемпіонам та призерам 

Паралімпійських і Дефлімпійських ігор виплачуються починаючи з 2018 року винагороди 

у таких розмірах: I місце - до 125 тис. доларів США, II місце - до 80 тис. доларів США, III 

місце - до 55 тис. доларів США. 

4. Тренерам спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю України - чемпіонів, 

призерів Паралімпійських і Дефлімпійських ігор виплачуються винагороди у таких 

розмірах: 

в індивідуальних видах програми - не більш як 100 відсотків (особистому тренеру - не 

менш як 25 відсотків) загальної суми відповідних винагород спортсмена з видів спорту осіб 

з інвалідністю, отриманих за перемогу та призове місце на Паралімпійських і 

Дефлімпійських іграх; 

у командних видах програми (фінал), ігрових видах спорту у складі до п’яти 

спортсменів - не більш як 50 відсотків загальної суми винагород, отриманих усіма 

спортсменами у даному виді програми за перемогу чи призове місце на Паралімпійських і 

Дефлімпійських іграх, з яких не менш як 25 відсотків розподіляється між особистими 

тренерами та до 75 відсотків виплачується тренерам, що здійснювали підготовку команди 

до змагання, за яке виплачується винагорода; 

в ігрових видах спорту у складі шести і більше спортсменів - не більш як потрійний 

розмір винагороди одного спортсмена, отриманої за перемогу чи призове місце на 

Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, з яких не менш як 25 відсотків розподіляється між 

особистими тренерами та до 75 відсотків виплачується тренерам, що здійснювали 

підготовку команди до змагання, за яке виплачується винагорода. 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  

від 8 червня 2016 р. № 367 

ЗМІНИ,  

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 

від 6 серпня 2008 р. № 704 

1. У додатку до постанови: 

1) у розділі “Спортсменам” виключити таку позицію: 

“Паралімпійські, Дефлімпійські ігри (літні, 

зимові) 

до 800000 до 550000 до 380000”; 

2) додаток до постанови викласти в такій редакції: 

 “Додаток  

до постанови Кабінету Міністрів України  

від 6 серпня 2008 р. № 704  

(в редакції постанови Кабінету Міністрів 



України  

від 8 червня 2016 р. № 367) 

РОЗМІРИ  

винагород спортсменам-інвалідам України - чемпіонам, призерам 

спортивних змагань міжнародного рівня та їх тренерам 

1. Спортсменам-інвалідам України - чемпіонам, призерам спортивних змагань 

міжнародного рівня виплачуються починаючи з 2017 року винагороди у таких розмірах: 

(гривень) 

Вид змагання Зайняте місце 

I II III 

Чемпіонати світу: 
      

з видів спорту, що входять до програми 

Паралімпійських та Дефлімпійських ігор 

(рекорд): 

      

- серед дорослих спортсменів 
до 50 000 до 35 000 до 25 000 

- серед юніорів та юніорок 
до 9000 до 5000 до 4000 

- серед юнаків та дівчат 
до 4000 до 3000 до 1750 

з видів спорту, що не входять до 

програми Паралімпійських та 

Дефлімпійських ігор (рекорд): 

      

- серед дорослих спортсменів 
до 25 000 до 17 500 до 12 500 

- серед юніорів та юніорок 
до 4000 до 2400 до 1600 

- серед юнаків та дівчат 
до 2400 до 1600 до 1200 

Чемпіонати Європи: 
      

з видів спорту, що входять до програми 

Паралімпійських та Дефлімпійських ігор 

(рекорд): 

      

- серед дорослих спортсменів 
до 25 000 до 20 000 до 12 500 

- серед юніорів та юніорок 
до 3500 до 2500 до 1500 

- серед юнаків та дівчат 
до 2000 до 1500 до 1000 

з видів спорту, що не входять до 

програми Паралімпійських та 

Дефлімпійських ігор (рекорд): 

      



- серед дорослих спортсменів 
до 8000 до 6000 до 4000 

- серед юніорів та юніорок 
до 2400 до 1600 до 1200 

- серед юнаків та дівчат 
до 1600 до 1200 до 800 

Всесвітні ігри серед спортсменів з 

наслідками дитячого церебрального 

паралічу, Глобальні ігри серед спортсменів з 

вадами розумового і фізичного розвитку, 

Всесвітні ігри сліпих 

до 50 000 до 35 000 до 25 000 

Всесвітня шахова олімпіада 
до 80000 до 60000 до 40000 

2. Спортсменам-інвалідам України - чемпіонам, призерам спортивних змагань 

міжнародного рівня виплачуються починаючи з 2018 року винагороди у таких розмірах: 

(гривень) 

Вид змагання Зайняте місце 

I II III 

Чемпіонати світу: 
      

з видів спорту, що входять до програми 

Паралімпійських та Дефлімпійських ігор 

(рекорд): 

      

- серед дорослих спортсменів 
до 100 000 до 70 000 до 50 000 

- серед юніорів та юніорок 
до 18 000 до 10 000 до 8000 

- серед юнаків та дівчат 
до 8000 до 6000 до 3500 

з видів спорту, що не входять до 

програми Паралімпійських та 

Дефлімпійських ігор (рекорд): 

      

- серед дорослих спортсменів 
до 50 000 до 35 000 до 25 000 

- серед юніорів та юніорок 
до 6000 до 3600 до 2400 

- серед юнаків та дівчат 
до 3600 до 2400 до 1800 

Чемпіонати Європи: 
      

з видів спорту, що входять до програми 

Паралімпійських та Дефлімпійських ігор 

(рекорд): 

      

- серед дорослих спортсменів 
до 50 000 до 40 000 до 25 000 



- серед юніорів та юніорок 
до 7000 до 5000 до 3000 

- серед юнаків та дівчат 
до 4000 до 3000 до 2000 

з видів спорту, що не входять до 

програми Паралімпійських та 

Дефлімпійських ігор (рекорд): 

      

- серед дорослих спортсменів 
до 12 000 до 9000 до 6000 

- серед юніорів та юніорок 
до 3600 до 2400 до 1800 

- серед юнаків та дівчат 
до 2400 до 1800 до 1200 

Всесвітні ігри серед спортсменів з 

наслідками дитячого церебрального 

паралічу, Глобальні ігри серед спортсменів з 

вадами розумового і фізичного розвитку, 

Всесвітні ігри сліпих 

до 100 000 до 70 000 до 50 000 

Всесвітня шахова олімпіада 
до 240 000 до 180 000 до 120 000 

3. Тренерам спортсменів-інвалідів України - чемпіонів та призерів спортивних заходів 

виплачуються починаючи з 2017 року винагороди у таких розмірах: 

в індивідуальних видах програми - не більш як 100 відсотків (особистому тренеру - не 

менш як 25 відсотків) загальної суми відповідних винагород спортсмена-інваліда, 

отриманих за перемогу та призове місце на чемпіонатах світу, Європи з видів спорту, 

Всесвітній шаховій олімпіаді, Всесвітніх іграх серед спортсменів з наслідками дитячого 

церебрального паралічу, Глобальних іграх серед спортсменів з вадами розумового і 

фізичного розвитку, Всесвітніх іграх сліпих; 

у командних видах програми (фінал), ігрових видах спорту у складі до п’яти 

спортсменів - не більш як 50 відсотків загальної суми винагород, отриманих усіма 

спортсменами у даному виді програми за перемогу чи призове місце на чемпіонатах світу, 

Європи з видів спорту, Всесвітній шаховій олімпіаді, Всесвітніх іграх серед спортсменів з 

наслідками дитячого церебрального паралічу, Глобальних іграх серед спортсменів з вадами 

розумового і фізичного розвитку, Всесвітніх іграх сліпих, з яких не менш як 25 відсотків 

розподіляється між особистими тренерами та до 75 відсотків виплачується тренерам, що 

здійснювали підготовку команди до змагання, за яке виплачується винагорода; 

в ігрових видах спорту у складі шести і більше спортсменів - не більш як потрійний 

розмір винагороди одного спортсмена, отриманої за перемогу чи призове місце на 

чемпіонатах світу, Європи з видів спорту, Всесвітніх іграх серед спортсменів з наслідками 

дитячого церебрального паралічу, Глобальних іграх серед спортсменів з вадами розумового 

і фізичного розвитку, Всесвітніх іграх сліпих, з яких не менш як 25 відсотків розподіляється 

між особистими тренерами та до 75 відсотків виплачується тренерам, що здійснювали 

підготовку команди до змагання, за яке виплачується винагорода.”. 

2. У пункті 2 Порядку виплати винагород спортсменам-інвалідам України - чемпіонам, 

призерам спортивних змагань міжнародного рівня та їх тренерам, затвердженого 

зазначеною постановою, слово “Держмолодьспортом” замінити словом 

“Мінмолодьспортом”. 
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