
        ЗАТВЕРДЖЕНО 

        Наказ Міністерства молоді та  

спорту України  

___________2022   № _______ 

 

 

ПОРЯДОК  

забезпечення навчально-тренувального процесу в закладах фізичної культури і 

спорту в умовах введення воєнного стану, надзвичайної ситуації або 

надзвичайного стану в Україні 

 

1. Цей Порядок визначає процедуру забезпечення навчально-тренувального 

процесу в закладах фізичної культури і спорту в умовах введення воєнного стану, 

надзвичайної ситуації або надзвичайного стану в Україні чи окремих її 

місцевостях, оголошених у встановленому порядку, за місцем розташування 

зазначених закладів, у місцях тимчасового переміщення (евакуації) на території 

України, де не ведуться бойові дії, за межами України. 

2. Дія цього Порядку поширюється на заклади фізичної культури і спорту 

незалежно від підпорядкування, типів та форм власності, такі як дитячо-юнацькі 

спортивні школи, заклади спеціалізованої освіти спортивного профілю із 

специфічними умовами навчання, школи вищої спортивної майстерності, центри 

олімпійської підготовки (далі – заклади фізичної культури і спорту). 

3. Заклади фізичної культури і спорту в умовах введення воєнного стану, 

надзвичайної ситуації або надзвичайного 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 зазначених 

закладів, у місцях тимчасового переміщення (евакуації) на території України, де 

не ведуться бойові дії, за межами України. 

4. Фінансове забезпечення навчально-тренувального процесу на території 

України за місцем розташування, у місцях тимчасового переміщення (евакуації), 

де не ведуться бойові дії, за межами України здійснюється в межах наявних 

фінансових ресурсів та позабюджетних коштів.  

5. Рішення про роботу закладу фізичної культури і спорту/окремих 

спортсменів (груп спортсменів) та тренера(ів) з відповідних видів спорту, форми 

організації навчально-тренувального процесу, виходячи з умов, що склалися під 

час введення воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного  стану   в  
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Україні чи окремих її місцевостях, оголошених у встановленому порядку, за 

місцем розташування на території України, де не ведуться бойові дії, у місцях 

тимчасового переміщення (евакуації) закладів фізичної культури та спорту, їхніх 

окремих відділень з видів спорту приймається керівником (директором) закладу 

фізичної культури і спорту. 

6. Навчально-тренувальний процес за місцем розташування закладу 

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

проводиться на обладнаних спортивних спорудах, у залах, де створені безпечні 

умови (наявність бомбосховища, укриття, проведення занять на відкритому 

просторі тощо). 

7. Рішення про забезпечення закладом фізичної культури і спорту 

навчально-тренувального процесу окремим спортсменам (групам спортсменів) 

та тренеру(ам) у місцях тимчасового переміщення (евакуації) на території 

України де не ведуться бойові дії,  з відповідних видів спорту приймає керівник 

(директор) закладу фізичної культури і спорту за наявності запрошення або згоди 

відповідних організацій (установ, закладів) з інформацією про умови прийому, 

наявну спортивну базу, інвентар, обладнання та інше. 

8. Тимчасове переміщення (евакуація) закладу фізичної культури і спорту 

на територію України, де не ведуться бойові дії, здійснюється без проведення 

перереєстрації юридичної адреси відповідно до Закону України "Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань". 

9. Керівник (директор) закладу фізичної культури і спорту несе 

відповідальність за забезпечення навчально-тренувального процесу закладу 

фізичної культури і спорту/окремим спортсменам (групам спортсменів) та 

тренеру(ам) з відповідних видів спорту у місцях тимчасового переміщення 

(евакуації) на території України, де не ведуться бойові дії.  

На підставі запрошення або згоди відповідних організацій (установ, 

закладів) керівник (директор) закладу фізичної культури і спорту видає наказ 

яким визначаються: 

строки тимчасового переміщення (евакуації);  

адреса за якою буде здійснюватися навчально-тренувальний процес у місці 

тимчасового переміщення (евакуації) на території України, де не ведуться бойові 

дії; 

кількісний та персональний склад працівників закладу фізичної культури і 

спорту/окремих спортсменів (груп спортсменів) та тренера(ів), що 

переміщуються (евакуюються); 

обсяги та джерела фінансування; 

матеріально-відповідальна особа; 
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особа, відповідальна за життя, здоров’я та повернення працівників закладу 

фізичної культури і спорту/окремих спортсменів (груп спортсменів) та 

тренера(ів), дотримання правил безпеки учасниками; 

розклад, організація роботи тренерів (з урахуванням умов перебування 

зазначених у запрошенні спортсменів і тренерів);  

строки подачі звіту, перелік документів та матеріалів, які 

засвідчують/підтверджують проведення навчально-тренувального процесу 

(протоколи, відеозйомки, публікації тощо).  

10. Забезпечення навчально-тренувального процесу окремим спортсменам 

(групам спортсменів) та тренеру(ам), в місцях тимчасового переміщення 

(евакуації) за межами України здійснюється за рахунок позабюджетних коштів. 

Проїзд до місця перебування та зворотно може бути здійснений за рахунок 

коштів закладу, установи, організації, що відряджає.  

11. Тимчасове  переміщення (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 їхній супровід за межі 

України, здійснюється відповідно до Правил перетинання державного кордону 

громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

27 січня 1995 року № 57. 

12. Тимчасове переміщення (евакуація) спортсменів закладу спеціалізованої 

освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, які не досягли 

18-річного віку, тренерів, які здійснюють їхній супровід для перебування на 

території України, де не ведуться бойові дії, або за межами України здійснюється 

відповідно до Порядку тимчасового переміщення (евакуації) та забезпечення 

умов для перебування на території України, де не ведуться бойові дії, або за 

межами України, дітей та осіб, які проживають або зараховані до закладів різних 

типів, форм власності та підпорядкування на цілодобове перебування, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2022 року 

№ 385. 

13. Керівник (директор) закладу фізичної культури і спорту несе 

відповідальність за забезпечення навчально-тренувального процесу окремим 

спортсменам (групам спортсменів) та тренеру(ам) з відповідних видів спорту у 

місцях тимчасового переміщення (евакуації) за межами України. 

14. На підставі запрошення або згоди відповідних організацій (установ, 

закладів) керівник (директор) закладу фізичної культури і спорту видає наказ про 

тимчасове переміщення (евакуацію) окремих спортсменів (груп спортсменів) та 

тренера(ів) з видів спорту за  межі України яким визначаються:  

строки тимчасового переміщення (евакуації) окремих спортсменів (груп 

спортсменів) та тренера(ів) з урахуванням строку дії воєнного стану в Україні; 
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адреса за якою буде здійснюватися навчально-тренувальний процес у 

місцях тимчасового переміщення (евакуації) за  межами України;  

кількісний та персональний склад окремих спортсменів (груп спортсменів) 

та тренера(ів); 

обсяги  та джерела фінансування, з урахуванням вимог пункту 11 цього 

Порядку; 

матеріально-відповідальна особа; 

особа, відповідальна за життя, здоров’я та повернення окремих спортсменів 

(груп спортсменів) та тренера(ів), дотримання правил безпеки; 

розклад, організація роботи тренерів (з урахуванням умов перебування 

зазначених у запрошенні спортсменів і тренерів);  

строки подачі звіту, перелік документів та матеріалів, які 

засвідчують/підтверджують проведення навчально-тренувального процесу (план 

роботи та його виконання, публікації та відеодокази). 

15. Загальний обсяг навчально-тренувальної роботи встановлюється 

тренеру на новий навчальний рік відповідно до норм тижневого режиму 

навчально-тренувальної роботи, затверджених в установленому порядку, 

виходячи з умов, що склалися в закладі фізичної культури і спорту під час 

введення воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану в 

Україні чи окремих її місцевостях, оголошених у встановленому порядку, та в 

межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах та наявної кількості 

спортсменів.  

16. У період дії воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного 

стану в Україні чи окремих її місцевостях, оголошених у встановленому порядку, 

за рішенням керівника (директора) закладу фізичної культури і спорту у групах 

початкової підготовки більше 1 року навчання та групах базової підготовки усіх 

років навчання норми наповнюваності груп відділень з видів спорту, 

затверджених в установленому порядку, можуть бути зменшені до половини 

встановленої норми, але не більше ніж до початку нового навчального року після 

припинення або скасування воєнного стану, надзвичайної ситуації або 

надзвичайного стану в Україні чи окремих її місцевостях. Обсяг навчально-

тренувальної роботи тренера на цей навчальний рік встановлюється відповідно 

до наявної кількості груп. 

17. В умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного 

стану в Україні чи окремих її місцевостях, оголошених у встановленому порядку 

та не більше ніж на один рік після його припинення або скасування, для 

доукомплектування груп відділень з видів спорту до визначеної норми (крім груп 

початкової підготовки) за рішенням керівника (директора) закладу закладу 

фізичної культури і спорту, у межах етапу підготовки, групи різних тренерів 

можуть бути об’єднані в одну. У такому разі обсяг навчально-тренувальної 
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роботи тренеру затверджується пропорційно до кількості спортсменів, 

зарахованих до групи.  

18. Підвищення, надбавки і доплати до заробітної плати тренерам 

здійснюється за умов виконання вимог щодо призначення такого підвищення, 

надбавки або доплати. 

19. В умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного 

стану в Україні чи окремих її місцевостях, оголошених у встановленому порядку 

зарахування до відповідних груп на наступний навчальний рік спортсменів, 

здійснюється відповідно до показаних результатів на офіційних всеукраїнських 

та міжнародних змаганнях або виконання контрольно-перевідних нормативів, 

встановлених навчальними програмами з видів спорту, затвердженими 

Мінмолодьспортом. 

20. Зарахування тимчасово переміщених (евакуйованих) спортсменів на 

територію України, де не ведуться бойові дії або за її межі, які не мають 

документального підтвердження своїх спортивних результатів, до відповідних 

груп на навчальний рік здійснюється за умови виконання контрольно-перевідних 

нормативів, встановлених навчальними програмами з видів спорту, 

затвердженими Мінмолодьспортом. 

21. Тимчасово переміщений (евакуйований) тренер може здійснювати 

навчально-тренувальну діяльність на території України, де не ведуться бойові 

дії, із спортсменами, які переміщені (евакуйовані) разом з ним, а також може 

бути залучений до роботи з місцевими спортсменами на підставі укладеного 

цивільно-правового договору з відповідною місцевою організацією (установою, 

закладом).   

22. Тарифікація тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл та шкіл вищої 

спортивної майстерності, вчителів зі спорту закладів спеціалізованої освіти 

спортивного профілю із специфічними умовами навчання здійснюється на 

початку навчального року відповідно до наказу Міністерства України у справах 

сім’ї, молоді та спорту від 23 вересня 2005 року № 2097 "Про впорядкування 

умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі 

фізичної культури і спорту", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  

20 жовтня 2005 року за № 1236/11516, Інструкції про порядок обчислення 

заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерством освіти 

України від 15 квітня 1993 року № 102, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 

України 27 травня 1993 року за № 56, наказу Міністерства освіти і науки України 

від 26 вересня 2005 року № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та 

затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ 

освіти та наукових установ", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  

03 жовтня 2005 року за № 1130/11410.  

 

Директор департаменту 

олімпійського спорту       Нельсон ГАЙРІЯН 


