
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З
від ____________ 20__р. Київ № __________

Про деякі питання проведення 
всеукраїнських спортивних заходів 
в умовах воєнного стану

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 02.07.2014 № 220, з метою створення на території Україні оптимальних умов 
для якісної підготовки спортсменів національних збірних команд України з видів 
спорту для участі у головних міжнародних спортивних змаганнях, забезпечення 
виконання Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів України на 2022 рік в умовах воєнного стану

НАКАЗУЮ:

1. Структурним підрозділам Міністерства, до повноважень яких віднесена 
координація розвитку видів спорту, Українському центру з фізичної культури і 
спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» у межах відповідних бюджетних 
призначень дозволити організацію проведення в окремих місцевостях України з 
дотриманням умов безпеки, передбачених законодавством про воєнний стан:

1) Всеукраїнських спортивних змагань, передбачених Єдиним 
календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на 2022 рік 
(далі – Календарний план), серед дорослих спортсменів та спортсменів 
найближчої до дорослих вікової групи, у тому числі спортсменів з видів спорту 
осіб з інвалідністю, без присутності глядачів;

2) навчально-тренувальних зборів національних збірних команд України 
серед спортсменів різних вікових груп, у тому числі спортсменів з видів спорту 
осіб з інвалідністю, без залучення спортсменів віком до 16 років, які до місця 
проведення заходу згідно з вимогами законодавства потребують супроводження 
дорослою особою.

2. Структурним підрозділам Міністерства, до повноважень яких віднесена 
координація розвитку видів спорту, Укрцентру «Інваспорт» спільно з 
всеукраїнськими спортивними федераціями, у тому числі осіб з інвалідністю,
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державними, головними (старшими) тренерами з видів спорту штатної команди 
національних збірних команд України розглянути питання внесення відповідних 
змін до Календарного плану з урахування умов воєнного стану.

3. Управлінню «Укрспортзабезпечення», Укрцентру «Інваспорт» 
забезпечити фінансування в установленому порядку, спортивних заходів, 
визначених згідно з підпунктами 1 і 2 пункту 1 цього наказу.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства молоді та 
спорту України від 24.02.2022 № 748 «Про деякі питання організації навчально-
тренувального процесу національних збірних команд України в особливих 
умовах».

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 
Міністра та заступників Міністра згідно з розподілом обов’язків.

Міністр                                                                                             Вадим ГУТЦАЙТ


