
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
 

Н А К А З 

17.01.2023 р. Київ № 211 

Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 

19 січня 2023 р. 

за № 120/39176 

Про внесення змін до пункту 1 наказу  

Міністерства молоді та спорту України 

від 26 грудня 2022 року № 5101 

 

Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну 

реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої 

влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 

1992 року № 731,  

НАКАЗУЮ: 

1. Внести до пункту 1 наказу Міністерства молоді та спорту України від 

26 грудня 2022 року № 5101 «Про внесення змін до наказу Міністерства України 

у справах сім’ї, молоді та спорту від 21 березня 2006 року № 893», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2023 року за  

№ 56/39112, такі зміни: 

1) підпункти 1, 5, абзац перший підпункту 6 після слів «преамбулу», 

«тексті», «до» доповнити словом «цього»; 

2) абзац перший підпунктів 2, 3 після цифр «1», «2» доповнити словами 

«цього наказу»; 

3) у підпункті 3: 

у абзаці другому розділовий знак «-» замінити розділовим знаком «–»; 

у абзаці шостому слова «відповідному відмінку» замінити словами 

«відповідних відмінках»; 

4) підпункт 4 виключити. 

У зв’язку з цим підпункти 5‒7 вважати відповідно підпунктами 4‒6; 

5) у підпункті 5:  
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у абзаці другому слово «позицію» замінити словом «рядок»; 

у абзаці п’ятому слово «заголовку» замінити словом «заголовках»; 

6) у підпункті 6: 

у абзаці першому:  

після слова «доповнити» доповнити словом «цей»; 

цифри «4, 5» виключити; 

у відмітках до додатків:  

цифри «21.03.2006» замінити цифрами та словами «21 березня 2006 року»; 

слова та цифри «(у редакції наказу Міністерства молоді та спорту України 

від     2022 року №   )» замінити словом та цифрою «(пункт 1)»;   

у заголовках додатків слово «ПЕРЕЛІК» замінити словом «Перелік»;  

після риски, що свідчить про закінчення додатка 4, доповнити розділовими 

знаками “»;”;  
 

перед словом «Додаток», що свідчить про початок додатка 5, доповнити 

парним розділовим знаком “«”. 

2. Департаменту економіки та фінансів забезпечити подання цього наказу в 

установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 

України. 

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації 

забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства 

молоді та спорту України. 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра 

молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків. 

 

 

 

Міністр молоді та спорту України                                                      Вадим ГУТЦАЙТ 

 

 

 

 


