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Голові Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї,
молодіжної політики, спорту та туризму.
А. Л. Палатному

Шановний Артуре Леонідовичу!
На ваш лист № 04-33/13-1292 (211731) від 19.09.2017 повідомляємо, що відповідно
до Договору про співпрацю між Мінмолодьспорт та Асоціацією спортивного танцю України
№ 215/5.2/15 від 25.11.2015 Міністерство молоді та спорту України уповноважило Асоціацію
спортивного танцю України забезпечувати розвиток виду спорту «спортивні танці» та надало
виключне право представляти вид спорту на міжнародних спортивних змаганнях, а також
право на організацію та проведення офіційних міжнародних спортивних змагань з виду
спорту «спортивні танці» на території України та всеукраїнських спортивних заходів. Окрім
того, відповідно до статті 20 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» спортивна
федерація зі статусом національної спортивної федерації (наказом Мінмолодьспорт № 2036
16.06.2015 Асоціації спортивного танцю надано відповідний статус) представляє вид спорту
у відповідних міжнародних спортивних федераціях, перелік яких затверджуються
Мінмолодьспорт. На даний момент Асоціація спортивного танцю України представляє вид
спорту «спортивні танці» в Міжнародній асоціації спортивного танцю, яка включена
відповідним наказом Мінмолодьспорт до переліку міжнародних спортивних федерації, а
заходи цієї міжнародної федерації включені до Єдиного календарного плану
Мінмолодьспорт на 2017 рік. Отже, Асоціація спортивного танцю України немає жодного
відношення до діяльності Всесвітньої ради танцю (\¥ог1сі бапсе соипсії) та заходів, які вона
проводить. Слід також зауважити, що жодним нормативним документом не заборонено
громадянам України створювати громадські об'єднання
фізкультурно-спортивного
спрямування, отримувати членство у відповідних міжнародних спортивних федераціях та
брати участь у міжнародних заходах, в тому числі і заходах Всесвітньої ради танцю (\УОС).
Проте, з огляду на ситуацію, яка склалася з розвитком спортивних танців та
враховуючи звернення громадських організацій, Спортивний комітет України підтримує
ініціативу проведення круглого столу за участю всіх зацікавлених сторін з метою
обговорення та вироблення стратегії подальшого розвитку виду спорту в Україні.

З повагою,
Президент
Спортивного комітету України

І. М. Шевляк

