
Звіт  

про результати проведення публічного громадського обговорення проекту 

наказу Міністерства молоді та спорту України "Про затвердження 

Порядку забезпечення навчально-тренувального процесу в закладах 

фізичної культури і спорту в умовах введення воєнного стану, 

надзвичайної ситуації або надзвичайного стану в Україні" 

З метою забезпечення вивчення та врахування думки громадськості 

протягом липня – серпня  2022 року Міністерством молоді та спорту України 

проведено публічне громадське обговорення проекту наказу Міністерства 

молоді та спорту України "Про затвердження Порядку забезпечення навчально-

тренувального процесу в закладах фізичної культури і спорту в умовах введення 

воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану в Україні". 

Проєкт оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства молоді та спорту 

України 25.07.2022 за посиланням https://mms.gov.ua/ministerstvo/regulyatorna-

politika/proyekti-regulyatornih-aktiv та надіслано електронною поштою 

Громадській раді при Мінмолодьспорту  (лист від 01.08.2022 № 4177/14), 

керівникам закладів структурних підрозділів з питань фізичної культури та 

спорту обласних, Київської міської адміністрації для ознайомлення, проведення 

електронних консультацій та надання пропозицій. 

Громадська рада при Мінмолодьспорту листом від 08.08.2022 № 13-22 

погодила зазначений проєкт без зауважень. 

За результатами публічного громадського обговорення зауваження та 

пропозиції до проекту нормативно-правового акту надійшли від Донецької 

обласної державної адміністрації, департаменту гуманітарної політики 

Вінницької обласної державної адміністрації, федерації легкої атлетики 

Дніпропетровської області, Карасевич Катерини Василівни. 
№ 

з/п 

Пропозиції Суб'єкт надання 

пропозицій 

Враховано / не 

враховано 

(з обґрунтуванням 

причин не врахування) 

1. Щодо розповсюдження порядку 

на центри фізичної культури та 

спорту для осіб з інвалідністю, а 

також, центри фізичного 

здоров’я населення в частині 

пунктів 3,4 цього Порядку. 

Донецька ОДА Не враховано оскільки 

ПКМУ від 19.08.2022  

№ 929 не передбачає 

 

2. Щодо внесення змін до п. 

3Заклади фізичної культури та 

спорту у разі введення 

надзвичайного або воєнного 

стану в Україні чи окремих її 

місцевостях, оголошених у 

встановленому порядку, можуть 

Донецька ОДА Враховано 

https://mms.gov.ua/ministerstvo/regulyatorna-politika/proyekti-regulyatornih-aktiv
https://mms.gov.ua/ministerstvo/regulyatorna-politika/proyekti-regulyatornih-aktiv


забезпечувати навчально-

тренувальний процес для 

вихованців, учнів (студентів), 

учнів-спортсменів, спортсменів 

(далі – спортсмени), тренерів-

викладачів, вчителів з видів 

спорту, тренерів (далі – 

тренери):за місцем 

розташування закладу фізичної 

культури та спорту, в місцях 

тимчасового переміщення 

(евакуації)на території України 

де не ведуться бойові дії або за 

кордоном без проведення 

перереєстрації юридичної 

адреси відповідно до Закону 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань». 

Рішення про тимчасове 

переміщення закладів фізичної 

культури та спорту, 

приймаються засновником 

закладу, або уповноваженим 

органом за поданням органу 

управління. 

3.  

 

Пункт 4.  

Рішення щодо організації 

роботи на визначеній місцевості 

тимчасового розміщення 

закладів фізичної культури та 

спорту,  їхніх окремих відділень 

з видів спорту,  форми 

навчально-тренувального 

процесу, оплати праці 

працівників виходячи з умов, що 

склалися у зв’язку із введенням 

надзвичайного або воєнного 

стану на відповідній території, 

приймаються керівником 

(директором) закладу фізичної 

культури та спорту. ….. 

Донецька ОДА Враховано  

4 Доповнити Порядок пунктом 14 

наступного змісту: 

Статутна діяльність дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, 

Донецька ОДА Опрацьовується. 

Вивчається можливість 

здійснення навчально-

тренувального процесу 

серед населення регіону 



закладів спеціалізованої освіти 

спортивного профілю із 

специфічними умовами 

навчання, шкіл вищої 

спортивної майстерності, 

центрів олімпійської 

підготовки,  центрів фізичної 

культури та спорту для осіб з 

інвалідністю та центрів 

фізичного здоров’я населення, 

що здійснили  тимчасове 

переміщення (евакуації) на 

території України, де не 

ведуться бойові дії, 

здійснюється серед населення 

регіону, з якого було здійснено 

переміщення. 

України куди букло 

переміщено (евакуйовано) 

тренера. 

5 Зміст п. 12 абзацу 3 викласти в 

такій редакції: Тижневий режим 

начально-тренувальної роботи 

груп початкової підготовки та 

груп базової підготовки 

затверджений на навчальний 

рік, зберігається до офіційного 

завершення надзвичайного або 

воєнного стану та не більш ніж 

на один рік після його 

офіційного завершення. 

Тижневий режим навчально-

тренувальної роботи груп 

початкової підготовки та груп 

базової підготовки  

затверджується керівником 

(директором) закладу фізичної 

культури та спорту за умови 

наявності у групах не менш ніж 

половини зарахованого 

наявного контингенту 

вихованців.  

Департамент 

гуманітарної 

політики Вінницької 

ОДА 

Опрацьовується з метою 

врахування по суті 

6 Зміст п. 12 абзацу 4 викласти в 

такій редакції: Для груп 

спеціалізованої підготовки, 

спортивного вдосконалення, 

підготовки до вищої спортивної 

майстерності, вищої спортивної 

майстерності у разі 

неможливості  спортсменів 

виконати визначені вимоги зі 

спортивної підготовки 

Департамент 

гуманітарної 

політики Вінницької 

ОДА 

Опрацьовується з метою 

врахування по суті 



(спортивні розряди, звання), 

тренеру-викладачу, на 

наступний навчальний рік, 

встановлюється режим 

навчально-тренувальної роботи 

згідно наявності спортсменів 

зарахованих на минулий рік та 

яким забезпечено та 

організовано навчально-

тренувальний процес та не 

досягли 23 річного віку. 

7 Тарифікувати у ДЮСШ та 

СДЮШОР навчально-

тренувальні групи при 

наявності 50% складу та 

виконання розрядів на 1 вересня 

минулого року. 

Федерація  легкої 

атлетики 

Дніпропетровської 

області 

Опрацьовується з метою 

врахування по суті 

8 Дозволити зарахувати в групи 

спортсменів, які були в групі, а 

на даний час знаходяться та 

тренуються за кордоном. 

Федерація  легкої 

атлетики 

Дніпропетровської 

області 

Опрацьовується з метою 

врахування по суті 

9 Враховувати результати 

спортсменів та виконання 

нормативів спортивних розрядів 

(ІІІ, ІІ, І, КМСУ), показаних на 

змаганнях за кордоном при 

наданні офіційних протоколів. 

Федерація  легкої 

атлетики 

Дніпропетровської 

області 

Опрацьовується з метою 

врахування по суті 

10 Дозволити комісії у складі 

керівництва ДЮСШ та 

відповідної федерації фіксувати 

виконання юнацьких розрядів, 

спортивних ІІІ, ІІ при 

проведенні тестування 

спортсменів. 

Федерація  легкої 

атлетики 

Дніпропетровської 

області 

Опрацьовується з метою 

врахування по суті 

11 Для гру СС та ВСМ не треба 

підтвердження виконання 

вищих спортивних розрядів (І, 

КМСУ, МСУ, МСУМК), або 

врахувати результати, показані 

за кордоном. 

Федерація  легкої 

атлетики 

Дніпропетровської 

області 

Опрацьовується з метою 

врахування по суті 

12 Для тренерів зберігається 

категорія на протязі військового 

стану плюс пів року поза нього. 

Федерація  легкої 

атлетики 

Дніпропетровської 

області 

Не враховано, не норма 

цього Порядку 



13 Надано зауваження у формі 

переліку питань які виникли у 

Катерини Василівни до 

положень Порядку 

Карасевич Катерини 

Василівни 

Порядок 

доопрацьовується з 

урахуванням питань 

Катерини Василівни 

 

Проєкт наказу "Про затвердження Порядку забезпечення навчально-

тренувального процесу в закладах фізичної культури і спорту в умовах введення 

воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану в Україні" 

доопрацьовується з урахуванням пропозицій громадськості та готується для 

державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.  

 

 

Директор департаменту  

олімпійського спорту       Нельсон ГАЙРІЯН 




