МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
______________

Київ

__________

Про внесення змін до Положення
про Єдину спортивну класифікацію України
Відповідно до статей 42, 44 Закону України «Про фізичну культуру і
спорт», Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про добровільне
об’єднання громадян», 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,
НАКАЗУЮ:
1. Унести 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, такі зміни:
1) пункт 8 розділу ІІІ доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«У випадках неможливості проведення усіх ігор, передбачених
календарем відповідних змагань чемпіонату України на відповідний рік, з
незалежних від організатора причин (загроза поширення епідемії, пандемії
та/або на час загрози військового, техногенного, природного чи іншого
характеру), чемпіонат у відповідному спортивному сезоні вважається таким,
що відбувся, якщо проведено не менш ніж 50 відсотків ігор, передбачених
календарем таких змагань.»;
2) у розділі VII:
у пункті 2 слова «виконавчого органу органу місцевого самоврядування
в містах обласного значення» замінити словами «виконавчим органом
сільської, селищної, міської, районної в місті (у разі її утворення) ради»;
у пункті 4 слова та цифру «пунктом 3 цього розділу, затверджується
організаціями, установами, закладами фізичної культури і спорту» замінити
словами та цифрами «пунктами 1-3 цього розділу, затверджується суб'єктами
сфери фізичної культури і спорту»;
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пункт 6 доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:
«У разі коли змагання, на яких виконуються кваліфікаційні норми та
вимоги для присвоєння спортивних розрядів, не проводились з незалежних від
організатора причин (загроза поширення епідемії, пандемії та/або на час
загрози військового, техногенного, природного чи іншого характеру), строк дії
спортивних розрядів продовжується до проведення чергових змагань такого
самого рівня.».
2. Департаменту олімпійського спорту забезпечити подання цього
наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації
забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства
молоді та спорту України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування,
крім абзацу другого підпункту 2 пункту 1 цього наказу, який набирає чинності
з 1 січня 2021 року.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних
обов’язків.
Міністр молоді та спорту України

Вадим ГУТЦАЙТ

