
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту наказу Міністерства молоді та спорту України "Про 

затвердження Порядку забезпечення навчально-тренувального процесу 

закладів фізичної культури і спорту в умовах введення воєнного стану, 

надзвичайної ситуації або надзвичайного стану в Україні " 
 

1. Мета 

Надання гарантій учасникам навчально-тренувального, тренувального та 

освітнього процесів, працівникам закладів фізичної культури і спорту, 

забезпечення максимального сприяння створенню безпечного середовища у 

формі найбільш безпечній для життя і здоров’я людей уразі введення воєнного 

стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного станув Україні. 
 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

У зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації життя і здоров’я 

учасників навчально-тренувального, тренувального та освітнього процесів 

перебуває під постійною загрозою. Належна реалізація гарантій, наданих 

законами України, зокрема на безпечні умови праці, безпечне навчально-

тренувальне та освітнє середовище тощо практично унеможливлюється або 

надзвичайно ускладняється залежно від конкретної ситуації в кожному 

населеному пункті. Значна кількість учасників навчально-тренувального та 

освітнього процесів вимушена змінити місце проживання (перебування). Разом 

з тим проведення навчально-тренувального та освітнього процесів в очній 

формі несе значні ризики для життя і здоров’я всіх учасників. Органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування в цих умовах повинні 

дотримуватися законів України та мати право на оперативне прийняття рішень, 

які є вимогою воєнного часу, надзвичайного стану для збереження життя та 

здоров’я людей. 

У зв’язку з цим виникла необхідність розробити проєкт наказу 

Міністерства молоді та спорту України "Про затвердження Порядку 

забезпечення навчально-тренувального процесу закладів фізичної культури і 

спорту в умовах введення воєнного  стану, надзвичайної ситуації або 

надзвичайного стану в Україні" (далі – проєкт акта), що врегулює питання 

надання безпечних гарантій учасникам навчально-тренувального та освітнього 

процесів, створенні безпечного середовища, у формі найбільш безпечній для 

життя і здоров’я людей у разі введення воєнного стану,надзвичайної ситуації, 

або надзвичайного станув Україні. 
 

3. Основні положення проєкту акта 

Проєктом акта передбачено врегулювати питання щодо діяльності дитячо-

юнацьких спортивних шкіл,закладів спеціалізованої освіти спортивного 

профілю із специфічними умовами навчання, шкіл вищої спортивної 

майстерності, центрів олімпійської підготовки в умовах введення воєнного 

стану надзвичайної ситуації надзвичайного станув Україні. 
 



2 

 

4. Правові аспекти 

Акти законодавства, що діють у відповідній сфері суспільних відносин:   

Закони України: 

"Про фізичну культуру і спорт"; 

"Про військово-цивільні адміністрації";  

"Про правовий режим воєнного стану"; 

"Про центральні органи виконавчої влади"; 

"Про місцеві державні адміністрації"; 

"Про органи місцевого самоврядування в Україні"; 

"Про освіту"; 

"Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного 

стану в Україні"; 

Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 "Про введення 

воєнного стану в Україні"; 

постанови Кабінету Міністрів України: 

від 5 листопада 1999 р. № 2061 "Про затвердження Положення про заклад 

спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами 

навчання";  

від 05 листопада 2008 р. № 993 "Про затвердження Положення про дитячо-

юнацьку спортивну школу"; 

від 7 вересня 2011 р. № 948 "Про затвердження Положення про центр 

олімпійської підготовки"; 

від 02 липня 2014 р. № 220 "Про затвердження Положення про 

Міністерство молоді та спорту України"; 

наказ Міністерства молоді та спорту України від 17.07.2015 № 2581 "Про 

затвердження Положення про школу вищої спортивної майстерності", 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 серпня 2015 р.  

за №936/27381. 
 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація проєкту акта не потребує виділення додаткових коштів з 

державного чи місцевих бюджетів. 

Фінансове забезпечення буде здійснюватися в межах кошторисних 

призначень відповідних закладів фізичної культури і спорту та із залученням 

позабюджетних коштів. Фінансово-економічні розрахунки додаються. 
 

6. Позиція заінтересованих сторін 

Проєкт акта виноситься на громадське обговорення. 

Проєкт акта не стосується питань функціонування місцевого 

самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та 

регіонального розвитку, тому не потребує погодження з уповноваженими 

представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи 

відповідних органів місцевого самоврядування.  
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Проєкт акта не стосується соціально-трудової сфери, тому не потребує 

погодження з уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, 

їхніми об'єднаннями та всеукраїнськими об'єднаннями організацій 

роботодавців. 

Проєкт акта стосується прав осіб з інвалідністю, тому потребує 

погодження з Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю та 

Національним комітетом спорту інвалідів України. 

Проєкт акта не стосується питань функціонування і застосування 

української мови як державної, тому не потребує погодження з Уповноваженим 

із захисту державної мови. 

Проєкт акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, 

тому не потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради з питань 

розвитку науки і технологій, а також наведення ступеня відображення 

рекомендацій, наданих зазначеним органом. 
 

7. Оцінка відповідності 

У проєкті акта відсутні положення, що стосуються зобов'язань України у 

сфері європейської інтеграції та впливають на забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків. 

Проєкт акта буде надісланий до Національного агентства з питань 

запобігання корупції для проведення антикорупційної експертизи.  

У проєкті акта відсутні положення, що створюють підстави для 

дискримінації. Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та 

громадська ґендерно-правова експертизи проєкту акта не проводилися. 
 

8. Прогноз результатів 

Прийняття проєкту постанови врегулює належним чином питання надання 

гарантій, наданих законами України, зокрема на безпечні умови праці, безпечне 

навчально-тренувальне та освітнє середовище у формі найбільш безпечній для 

життя і здоров’я людей в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або 

надзвичайного стану. 

Заінтересована 

сторона 

Вплив реалізації акта 

на заінтересовану 

сторону 

Пояснення очікуваного впливу 

Учасники навчально-

тренувального та 

освітнього процесів 

Позитивний  Надання необхідних державних 

гарантій, збереження життя і здоров’я 

в умовах воєнного стану, 

надзвичайної ситуації або 

надзвичайного стану. 

 

Міністр молоді та спорту України      Вадим ГУТЦАЙТ 
 

____ ______________ 2022 р. 


