
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З
від ____________ 20__ р.         Київ          № __________

Про  внесення  змін  до Єдиного календарного
плану фізкультурно-оздоровчих  та
спортивних заходів України на 2020 рік,
затвердженого наказом Мінмолодьспорту 
від 27.12.2019 № 6171

Відповідно до статей 6 та 45 Закону України "Про фізичну культуру і 
спорт", абзацу восьмого підпункту 199 пункту 4 Положення про Міністерство 
культури, молоді та спорту України,  затвердженого  постановою Кабінету  
Міністрів України від 16 жовтня 2019 р. № 885, наказів МКМС                               
від 02.01.2020 № 2 "Про деякі питання щодо виконання Єдиного календарного 
плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2020 рік",           
від 23.01.2020 № 274 "Про деякі питання щодо повноважень заступника Міністра 
культури, молоді та спорту Шуміліна В. О.",  з урахуванням листа  Українського 
центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" від  03.03.2020  
№ 372  (вх. № 9430/7.1-20   від 03.03.2020)

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих 
та спортивних заходів України на 2020 рік, затвердженого наказом 
Мінмолодьспорту від 27.12.2019 № 6171, зміни, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра                                                                 Володимир  ШУМІЛІН    



Додаток 
до наказу  Міністерства культури, молоді                                              
та спорту України

 ____________2020 року  №_______                                       

Зміни 
до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2020 рік, затвердженого наказом   Мінмолодьспорту                                                                   

від 27.12.2019 № 6171

Орієнтовне місце-провед. Орган.-
учасники Орієнтовна кількість учасників

Назва

Орієнтовні 
строки 

початку/ 
закінчення

Орієн-
товна 
три-  
вал. Організації, відповідальні за проведення                                    Спортсменів Трене-

рів Суддів Інших Всього

Вид 
зма- 
гань

Код 
КПКВК

Планова 
вартість 
(гривні)

У  Календарному плані  спортивних  заходів  з видів спорту осіб з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації:
                      1) У  розділі   "Спорт осіб з інвалідністю"    підрозділ   "види спорту осіб з ураженнями ОРА" :

                                                           доповнити позицією:
Чемпіонат Європи з тхеквондо (ІІ ранг) березень 4 Хорватія

Укр. Центр  Iнваспорт
 14 4 0 0 18  3801220  

Фінальні змагання ХХVII "Повір у себе" серед 
дітей з інвалідністю (УОРА, порушення зору, 
слуху, ВРФР) , присвячені 29-ій річниці 
Незалежності України (ІV ранг)

травень 5 Закарпатська
Укр. Центр  Iнваспорт

 80 20 10 0 110  3801220  

                                                          рядки:

види спорту осіб з ураженнями ОРА   Всього заходів:229        
 

152 506 210

Спорт осіб з інвалідністю Всього заходів:683        
 

306 286 600
                                                          замінити рядками :

види спорту осіб з ураженнями ОРА   Всього заходів:231        
 

152 506 210

Спорт осіб з інвалідністю Всього заходів:685        
 

306 286 600
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