
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З
від ____________ 20__ р. Київ          № __________

Про внесення змін до наказу 
Міністерства молоді та спорту України                                  
від 22 листопада 2022 року № 4807

Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну 
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої 
влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 
1992 року № 731,

НАКАЗУЮ:

1. У преамбулі наказу Міністерства молоді та спорту України                              
від 22 листопада 2022 року № 4807 «Про внесення змін у додаток 17 до 
Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з 
олімпійських видів спорту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України      
09 грудня 2022 року за № 1561/38897, слова та цифри «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,» 
виключити.

2. Внести до додатка 17 до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної 
спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту, затверджених 
наказом Міністерства молоді та спорту України від 17 квітня 2014 року № 1258, 
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 травня 2014 року                           
за № 488/25265 (у редакції наказу Міністерства молоді та спорту України                 
від 22 листопада 2022 року № 4807), такі зміни: 

1) у відмітці до цього додатка цифри «22.11.2022» замінити словами та 
цифрами «22 листопада 2022 року»;

2) у тексті цього додатка цифри «13-15» (у двох випадках), «4-8», «4-6»,                     
«1-3» (у семи випадках), «ІІІ-V» (у трьох випадках), «10-12», «III-VI», «7-8»,   
«9-10», «6-7» замінити відповідно цифрами «13—15» (у двох випадках),                
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«4—8», «4—6», «1—3» (у семи випадках), «ІІІ—V» (у трьох випадках),                
«10—12», «III—VI», «7, 8», «9, 10», «6, 7»;

3) примітку до цього додатка виключити.      

3. Департаменту олімпійського спорту забезпечити подання в 
установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства 
юстиції України.

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

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

6. 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


