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ПОРЯДОК  

забезпечення навчально-тренувального процесу закладів фізичної 

культури і спорту в умовах введення воєнного стану, надзвичайної ситуації 

або надзвичайного стану в Україні 

 

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення навчально-тренувального 

процесу закладів фізичної культури та спорту в умовах надзвичайного або 

воєнного стану в Україні за місцем розташування закладів,в місцях 

тимчасового переміщення (евакуації) на території України де не ведуться 

бойові дії або за кордоном. 

2. Дія цього Порядку поширюється на такі заклади фізичної культури та 

спорту різних типів, форм власності та підпорядкування: дитячо-юнацькі 

спортивні школи, заклади спеціалізованої освіти спортивного профілю із 

специфічними умовами навчання, школи вищої спортивної майстерності, 

центри олімпійської підготовки. 

3. Заклади фізичної культури та спорту у разі введення надзвичайного або 

воєнного стану в Україні чи окремих її місцевостях, оголошених у 

встановленому порядку, можуть 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. 

4. Рішення про роботу закладів фізичної культури та спорту, форми 

організації навчально-тренувального процесу, оплату 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. 



5. Навчально-тренувальний процес за місцем розташування закладу 

фізичної культури та спорту, на території України де не ведуться бойові дії 

проводиться на обладнаних спортивних спорудах, залах де створені безпечні 

умови (наявність бомбосховища, укриття, проведення занять на відкритому 

просторі тощо). 

6. Проведення навчально-тренувального процесу за кордоном 

здійснюється у разі відсутності необхідних умов на території України 

(спортивна база, інвентар та інше) або, за наявності умов прийому, перебування 

за кордоном дешевше ніж в Україні. 

7. Тимчасовий виїзд (евакуація), перебування  на території іншої держави 

та повернення до України спортсменів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл 

вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, які не досягли 

18-річного віку, тренерів, які здійснюють їх супровід за межі України 

відбувається відповідно до правил, встановлених постановою Кабінету 

Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 "Про затвердження Правил 

перетинання державного кордону громадянами України" (ЗП України, 1995 р., 

№ 4, ст. 92; Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2239; 2022 р., № 25, ст. 

1346, № 29, ст. 1566, № 30, ст. 1615, № 31, ст. 1648). 

8. Тимчасове переміщення (евакуація) спортсменів закладу спеціалізованої 

освіти спортивного профілю, які не досягли 18-річного віку, тренерів, які 

здійснюють їх супровід для перебування на території України, де не ведуться 

бойові дії, або за межі України здійснюється в порядку, встановленому 

постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2022 р. № 385 "Деякі 

питання тимчасового переміщення (евакуації) дітей та осіб, які проживають або 

зараховані до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на 

цілодобове перебування, в умовах воєнного стану" (Офіційний вісник України, 

2022 р.; №28, ст.1544). 

9. Фінансове забезпечення навчально-тренувального процесу на території 

України де не ведуться бойові дії або за кордоном може здійснюватися за 

рахунок бюджетних, позабюджетних та залучених коштів. 

10. Рішення про тимчасове переміщення (евакуацію) спортсменів та 

тренерів закладу фізичної культури та спорту приймає керівник (директор) за 

наявності запрошень відповідних спортивних організацій з інформацією про 

умови прийому в Україні або за кордоном, наявну спортивну базу, інвентар, 

обладнання та інше. 

11. З метою вирішення питання щодо тимчасового переміщення (евакуації) 

окремих груп спортсменів та тренерів з видів спорту керівник (директор) 

закладу фізичної культури та спорту видає наказ про тимчасове переміщення 

(евакуацію) спортсменів та тренерів на територію України або за її межі. 

У разі коли виникає потреба для повторного тимчасового переміщення 

(евакуації) окремих груп спортсменів та тренерів з видів спорту наказ про таке 

переміщення (евакуацію) повторно видає керівник (директор) закладу фізичної 

культури та спорту. 



Наказом визначаються строки, місце переміщення (евакуації) 

(адміністративно-територіальна одиниця в Україні, країна, місто та інше за 

кордоном), кількісний склад учасників групи спортсменів та тренерів, обсяги та 

джерела фінансування, матеріально-відповідальна особа та особа, відповідальна 

за життя, здоров’я та повернення учасників групи, дотримання правил безпеки, 

а також затверджуються кошторис витрат та поіменний склад групи, 

організація роботи тренерів (відрядження або переведення на дистанційну 

роботу з урахуванням умов перебування зазначених у запрошенні) та умови 

повернення. 

12. Оплата праці тренерів, які проводять навчально-тренувальний процес 

за місцем розташування закладу фізичної культури та спорту здійснюється 

відповідно до законодавства виходячи з наявної кількості спортсменів у групах. 

Оплата праці тренерів, які проводять навчально-тренувальний процес в 

умовах тимчасового переміщення (евакуації) здійснюється відповідно до 

законодавства виходячи з наявної кількості переміщених спортсменів.  

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 і корегується 

керівником (директором) закладу фізичної культури та спорту за умови 

наявності у групах не менш ніж половини зарахованого наявного контингенту 

вихованців.  

Для груп спеціалізованої підготовки, спортивного вдосконалення, 

підготовки до вищої спортивної майстерності, вищої спортивної майстерності у 

разі неможливості  спортсменів виконати визначені вимоги зі спортивної 

підготовки, тренеру-викладачу, на наступний навчальний рік, встановлюється 

режим навчально-тренувальної роботи згідно наявності спортсменів 

зарахованих на минулий рік, яким забезпечено та організовано навчально-

тренувальний процес. 

Встановлені доплати і надбавки до ставки заробітної плати виплачуються в 

межах фонду заробітної плати закладу фізичної культури та спорту. 

Наявна у спортивної школи категорія зберігається на період введення 

надзвичайного або воєнного стану, але не більше ніж на один рік після його 

офіційного завершення. 

13. Оплата праці вчителів з видів спорту закладів спеціалізованої освіти 

спортивного профілю на період тимчасового переміщення (евакуації) 

здійснюється відповідно до законодавства. 

Статус закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю, наданий 

раніше, зберігається на час введення надзвичайного або воєнного стану в 

Україні чи окремих її місцевостях, та не більше ніж на один рік після його 

офіційного завершення. 

 

_________________________________ 


