
 

 
 

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
 

Н А К А З 

 від ____________ 20__р.  Київ № __________ 

 

Про внесення зміни до  

Положення про рейтинг 

з олімпійських та неолімпійських 

видів спорту в Україні 
 

 

 Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 

2014 року № 220, з метою об’єктивної оцінки діяльності суб’єктів сфери 

фізичної культури і спорту на період дії правового режиму воєнного стану            

в Україні 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Внести зміну до Положення про рейтинг з олімпійських та 

неолімпійських видів спорту в Україні, затвердженого наказом Міністерства 

молоді та спорту України від 09 липня 2020 року № 530, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 14 серпня 2020 року за № 785/35068, доповнивши 

розділ ІІ пунктом 8 такого змісту: 

 «8.  На період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 

одного року з дня припинення чи скасування воєнного стану суб’єктам сфери 

фізичної культури і спорту, які перебувають у місцях тимчасового переміщення 

(евакуації) на території України, де не ведуться бойові дії, та суб’єктам сфери 

фізичної культури і спорту, на адміністративно-територіальних одиницях яких 

перебувають тимчасово переміщені (евакуйовані) суб’єкти сфери фізичної 

культури і спорту, встановлюються однакові спортивні результати, за які 

нараховуються очки відповідно до таблиці визначення рейтингу у видах спорту, 

наведеної у додатку 3 до цього Положення, у таких розмірах: 

 на період дії правового режиму воєнного стану в Україні –                                         

з коефіцієнтом 1; 

 протягом одного року з дня припинення чи скасування воєнного стану –                 

з коефіцієнтом 0,5.». 

 

 2. Департаменту олімпійського спорту забезпечити подання цього наказу в 

установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 

України. 
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        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 згідно з розподілом функціональних обов’язків. 

 

 

 

Міністр молоді та 

спорту України                                                                                  Вадим ГУТЦАЙТ 


