
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З
від ____________ 20__р. Київ № __________

Про внесення змін до 
деяких наказів Міністерства 
молоді та спорту України  

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                                 
від 02 липня 2014 року № 220, та з метою приведення нормативно-правових 
актів у відповідність до Законів України  "Про фізичну культуру і спорт", "Про 
ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного 
протоколу до неї" 

НАКАЗУЮ:

1. У преамбулі наказу Міністерства молоді та спорту України                        
від 11 жовтня 2013 року № 582 "Про затвердження Положення про Єдину 
спортивну класифікацію України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 04 листопада 2013 року за № 1861/24393, слова та цифри                        
"підпункту 40 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство                       
молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України                     
від 24 липня 2013 року № 390" замінити словами та цифрами "абзацу 
дванадцятого підпункту 17 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство 
молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 02 липня 2014 року № 220".

2. Затвердити Зміни до Положення про Єдину спортивну класифікацію 
України, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України                      
від 11 жовтня 2013 року № 582, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
04 листопада 2013 року за № 1861/24393, що додаються.

3. У преамбулі наказу Міністерства молоді та спорту України                                 
від 27 січня 2014 року № 149 "Про затвердження Порядку визнання видів 
спорту, включення їх до Реєстру визнаних видів спорту в Україні, порядок його 
ведення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2014 року                          
за № 281/25058, слова та цифри "підпункту 37 пункту 4 та пункту 8 Положення 
про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого  Указом  Президента 
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України від 24 липня 2013 року № 390", замінити словами та цифрами 
"підпункту 31 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та 
спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                      
від 02 липня 2014 року № 220".

4. Затвердити Зміни до Порядку визнання видів спорту, включення їх до 
Реєстру визнаних видів спорту в Україні, порядку його ведення, затвердженого 
наказом Міністерства молоді та спорту України від 27 січня 2014 року № 149, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2014 року                          
за № 281/25058, що додаються.

5. Українському центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю 
"Інваспорт" забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на 
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації 
забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства 
молоді та спорту України.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Виконуючий обов’язки Міністра 
молоді та спорту України               Сергій СИМОНОВ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства  молоді
та спорту
_________2021 року № ___

ЗМІНИ
до Положення про Єдину спортивну класифікацію України

1. В абзаці одинадцятому пункту 3 розділу І слово "вад" замінити словами 
"порушень здоров’я".

2. В абзаці другому пункту 2 розділу VIII слово "організацій" замінити 
словом "об’єднань".

3. У тексті Положення:

1)  слова "спортсменів-інвалідів" замінити словами "спортсменів з 
інвалідністю";

2)  слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю";

3) слова "Мінмолодьспорт України" у всіх відмінках замінити словом 
"Мінмолодьспорт" у відповідному відмінку;

4)  у назві додатків 3 і 6 до Положення слово "інвалідів" замінити словами 
"осіб з інвалідністю".

Виконуючий обов’язки Міністра 
молоді та спорту України               Сергій СИМОНОВ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства  молоді
та спорту
_________2021 року № ___

ЗМІНИ
до  Порядку визнання видів спорту, включення їх до Реєстру 

визнаних видів спорту в Україні, порядок його ведення

1. В абзаці першому пункту 3 розділу I та абзаці четвертому                       
пункту 2 розділу V слово "вадами" замінити словом "порушеннями".

2. У пункті 6 розділу ІІ слова "громадських організацій" замінити словами 
"громадських об’єднань".

3. В абзаці восьмому пункту 1 розділу ІІІ слово "її" замінити словом "їх".

4. У розділі IV:

1)  у абзаці першому пункту 8 слово "відповідна" замінити словом 
"відповідне";

2)  у пункті 14 слово "якої" замінити словом "якого".

5. У тексті Порядку слова "всеукраїнська громадська організація" у всіх 
відмінках і числах замінити словами "всеукраїнське громадське об’єднання" у 
відповідному відмінку і числі.

6. Додаток до Порядку викласти в такій редакції:

"Додаток
до Порядку визнання видів   
спорту, включення їх до Реєстру
визнаних видів спорту в Україні, 
порядку його ведення 

                                                             (пункт 1 розділу ІІІ)

ЗАЯВА
про визнання виду спорту в Україні,

включення його до Реєстру визнаних видів спорту в Україні
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(найменування громадського об’єднання та його місцезнаходження)
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), посада керівника громадського об’єднання)
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(місцезнаходження, телефон)
_______________________________________________________________________________________

(код за ЄДРПОУ)
_______________________________________________________________________________________

(вид спорту, який пропонується визнати)

Керівник 
громадського об’єднання         _______________          ______________________
                                                                (підпис)                                   (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 
 М.П. ".

Виконуючий обов’язки Міністра 
молоді та спорту України               Сергій СИМОНОВ
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