
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

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

Про затвердження Єдиного календарного плану 
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 
України на 2021 рік 

Відповідно до статей 6 та 45 Закону України "Про фізичну культуру і 
спорт",  наказу Мінмолодьспорту  від 05.05.2015  № 1341 "Про затвердження 
Порядку складання календарних планів фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
27.05.2015 за  № 619/27064 (зі змінами) (далі – Порядок),  з метою подальшого 
розвитку фізичної культури і спорту, пошуку спортивного резерву, 
забезпечення якісної підготовки національних збірних команд з видів спорту   
і окремих спортсменів та успішної їх участі  у головних змаганнях 
міжнародного значення  

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів України на 2021 рік (далі – Календарний план), що 
додається:

1) Календарний план  спортивних заходів з олімпійських видів спорту;
2) Календарний план спортивних заходів заключного етапу підготовки  

та забезпечення участі у ХХХІІ Іграх Олімпіади 2020 року;
3) Календарний план спортивних заходів  заключного  етапу підготовки 

до  XXIV зимових Олімпійських ігор;
4) Календарний  план   спортивних  заходів заключного  етапу 

підготовки та забезпечення участі у XV зимовому Європейському юнацькому 
олімпійському фестивалі;

5) Календарний план  спортивних заходів з неолімпійських видів 
спорту; 

6) Календарний план  спортивних заходів всеукраїнського рівня серед 
представників окремих верств населення, працівників окремих галузей, 
забезпечення участі національних збірних команд у таких міжнародних 
змаганнях, що проводяться на території України та за кордоном; 
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7) Календарний план спортивних  заходів з видів спорту осіб з 
інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації;

8) Календарний  план   спортивних  заходів  заключного  етапу  
підготовки  та забезпечення участі у ХVІ літніх Паралімпійських Іграх;  

9) Календарний  план   спортивних  заходів  заключного  етапу  
підготовки  та забезпечення участі у ХХІV літніх Дефлімпійських Іграх;

10) Календарний план спортивних заходів  заключного  етапу 
підготовки до  XІІІ зимових Паралімпійських ігор;

11) Календарний план спортивних заходів державної установи 
"Державний центр    олімпійської  підготовки з біатлону";

12) Календарний план спортивних заходів державної установи 
"Державний центр олімпійської підготовки із зимових видів спорту";

13) Календарний  план спортивних заходів  державної установи 
"Державний центр олімпійської  підготовки з художньої гімнастики";

14) Календарний план спортивних заходів державної установи 
"Державний центр    олімпійської  підготовки зі  стрибків у воду";

15) Календарний  план  спортивних  заходів державної установи 
"Західний державний центр олімпійської підготовки з легкої атлетики";

16) Календарний  план  спортивних  заходів державної установи 
"Східний державний центр олімпійської підготовки з легкої атлетики";

17) Календарний  план  спортивних  заходів Державної   школи  вищої 
спортивної майстерності;

18) Календарний план масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних 
заходів Центральної ради  Громадської організації "Фізкультурно-спортивне 
товариство "Україна";

19) Календарний план спортивних заходів центральної школи вищої  
спортивної  майстерності  Громадської організації "Фізкультурно-спортивне 
товариство "Україна";

20) Календарний план масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних 
заходів фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України;

21) Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 
Центральної ради Громадської організації "Фізкультурно-спортивне 
товариство "Спартак";

22) Календарний план спортивних заходів центральної школи вищої  
спортивної  майстерності  Громадської організації "Фізкультурно-спортивне 
товариство "Спартак";

23) Календарний план масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних 
заходів  Громадської організації "Всеукраїнське фізкультурно-спортивне 
товариство "Колос";
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24) Календарний план спортивних заходів центральної школи вищої  
спортивної  майстерності  Громадської організації "Всеукраїнське 
фізкультурно-спортивне товариство "Колос";

25) Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 
Національного комітету спорту інвалідів України;

26) Календарний план фізкультурно-оздоровчих заходів Спортивного 
комітету України;

27) Календарний план масових фізкультурно-оздоровчих заходів 
Всеукраїнського центру фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх";

28) Календарний план  фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 
Управління фізичної культури і спорту Міністерства оборони України;

29) Календарний план спортивних заходів Служби безпеки України;
30) Календарний план масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

заходів Державної прикордонної служби України;
31) Календарний план спортивних заходів Національної гвардії 

України;
32) Календарний   план масових    фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства 
освіти і науки України;

33) Календарний  план  фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 
Всеукраїнської громадської організації "Спортивна студентська спілка 
України";

34) Календарний  план  фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 
громадської організації "Українська федерація учнівського спорту".

2. Департаменту економіки та фінансів забезпечити   фінансування   на 
організацію і проведення спортивних заходів, визначених Календарним 
планом,  у межах показників  розпису Державного бюджету України на 2021 
року, у тому числі: 

з олімпійських видів спорту за  бюджетною програмою “Розвиток 
фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту” (КПКВК 
3401220) у сумі  969 249 200  (дев’ятсот шістдесят дев’ять  мільйонів двісті сорок 
дев’ять тисяч двісті)  гривень;

заключного  етапу підготовки та забезпечення участі у  ХХХІІ літніх 
Іграх Олімпіади 2020 року за  бюджетною програмою “Підготовка і участь 
національних збірних команд України в міжнародних змаганнях, що проводять 
Міжнародний, Європейський олімпійські комітети, включаючи Олімпійські ігри 
та Всесвітніх іграх” (КПКВК 3401320) у сумі  139  311 200 (сто тридцять дев’ять  
мільйонів триста одинадцять тисяч двісті) гривень;

заключного   етапу   підготовки   національних   збірних команд  до  XXIV 
зимових   Олімпійських   ігор   за    бюджетною   програмою     “Підготовка    і 
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участь національних збірних команд України в міжнародних змаганнях, що 
проводять,         Європейський         олімпійські         комітети,         включаючи 
Олімпійські ігри та Всесвітніх іграх”  (КПКВК 3401320)   у сумі  75 600 300 
(сімдесят п’ять  мільйонів шістсот тисяч триста) гривень;

заключного  етапу підготовки та забезпечення участі національних 
збірних команд у  XV зимовому Європейському юнацькому олімпійському 
фестивалі за  бюджетною програмою “Підготовка і участь національних збірних 
команд України в міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародний, 
Європейський олімпійські комітети, включаючи Олімпійські ігри та Всесвітніх 
іграх”  (КПКВК 3401320)   у сумі  6 375 800  (шість  мільйонів триста сімдесят 
п’ять  тисяч вісімсот) гривень;

з неолімпійських  видів  спорту за  бюджетною програмою  “Розвиток 
фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту”                
(КПКВК 3401220) у сумі   125 404 300 (сто двадцять п’ять  мільйонів чотириста 
чотири тисячі триста) гривень;

серед представників окремих верств населення, працівників окремих 
галузей, забезпечення участі національних збірних команд України у таких 
міжнародних змаганнях, що проводяться на території України та за кордоном, за  
бюджетною програмою “Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень 
та резервного спорту” (КПКВК 3401220) у сумі  5 500 000 (п’ять мільйонів 
п’ятсот тисяч) гривень;

з видів спорту осіб з інвалідністю та фізкультурно-спортивної 
реабілітації за  бюджетною програмою “Розвиток спорту серед осіб з 
інвалідністю та їх фізкультурно-спортивна реабілітація” (КПКВК 3401110) у 
сумі 311 848 400 (триста одинадцять  мільйонів вісімсот сорок вісім тисяч 
чотириста)  гривень;

заключного  етапу  підготовки  та забезпечення участі національних 
збірних команд України  у ХVІ літніх Паралімпійських Іграх за  бюджетною 
програмою “Підготовка і участь національних збірних команд в 
Паралімпійських і Дефлімпійських іграх” (КПКВК 3401120) у  сумі                                   
129 738 700 (сто двадцять дев’ять мільйонів сімсот тридцять вісім тисяч сімсот) 
гривень;

заключного  етапу  підготовки національних збірних команд України до 
ХІІІ зимових Паралімпійських Ігор за  бюджетною програмою “Підготовка і 
участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх” 
(КПКВК 3401120) у  сумі  23 991 100 (двадцять три мільйоні дев’ятсот дев’яносто 
одна тисяча сто) гривень;

заключного  етапу  підготовки  та забезпечення участі національних 
збірних команд України  у ХХІV літніх Дефлімпійських Іграх за  бюджетною 
програмою “Підготовка і участь національних збірних команд в 
Паралімпійських і Дефлімпійських іграх” (КПКВК 3401120) у сумі                                   
196 269 400 (сто дев’яносто шість мільйонів двісті шістдесят дев’ять  тисяч 
чотириста гривень.
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3. Надати право:
1) першому заступнику Міністра, заступникам Міністра згідно з 

розподілом функціональних обов’язків затверджувати зміни та доповнення  до 
Календарного плану в установленому порядку в межах обсягу видатків, 
передбачених на проведення заходів з відповідного виду спорту, за поданням 
структурних підрозділів Міністерства, до повноважень яких віднесена 
координація розвитку видів спорту (далі – відповідні структурні підрозділи 
Міністерства);

2) відповідним структурним підрозділам Міністерства при затвердженні 
наказів та кошторисів  на проведення окремого спортивного заходу з 
відповідного виду спорту, включеного до Календарного плану, здійснювати 
уточнення показників, передбачених Порядком, відповідно до регламентів,  
положень, запрошень, індивідуальних планів спортсменів,  у тому числі 
міжнародних спортивних змагань;

3) Українському центру з фізичної культури та спорту осіб з 
інвалідністю «Інваспорт»  при затвердженні наказів та кошторисів  на 
проведення окремих спортивних заходів, включених до Календарного плану, 
здійснювати уточнення показників, передбачених Порядком, відповідно до 
запрошень, планів підготовки національних збірних команд з видів спорту осіб 
з інвалідністю, у тому числі міжнародних спортивних змагань;

4) Державному центру олімпійської підготовки з біатлону, Державному 
центру олімпійської підготовки із зимових видів спорту, Державному центру 
олімпійської підготовки з художньої гімнастики, Державному центру 
олімпійської підготовки зі стрибків у воду, Західному державному центру 
олімпійської підготовки з легкої атлетики, Східному державному центру 
олімпійської підготовки з легкої атлетики, Державній школі вищої спортивної 
майстерності, Всеукраїнському центру фізичного здоров’я населення «Спорт 
для всіх» здійснювати за обґрунтованим поданням відповідного структурного 
підрозділу зазначених закладів уточнення показників, передбачених 
Порядком, у календарних планах зазначених установ.

4. Встановити, що уточнення  показників,  передбачених Порядком, 
громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості та 
заснованим ними закладам фізичної культури і спорту на  проведення 
конкретних фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів здійснювати за 
обґрунтованим поданням відповідного структурного підрозділу зазначених 
організацій у календарних планах  зазначених організацій.

5. Структурним  підрозділам  Міністерства,   Управлінню 
“Укрспортзабезпечення" спільно з  Національним олімпійським комітетом, 
Спортивним комітетом України, Укрцентру "Інваспорт" спільно з 
Національним комітетом спорту інвалідів України, національними 
спортивними федераціями з окремих видів спорту, які беруть участь в 
експерименті щодо їх залучення Міністерством до організації та проведення 
спортивних заходів, структурними підрозділами з питань фізичної культури і 
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спорту   Міністерства  спорту  АР Крим, обласних, Київської та 
Севастопольської міських  державних адміністрацій: 

1) забезпечити підготовку та  проведення спортивних заходів відповідно 
до затвердженого Календарного плану;

2) вжити заходів щодо забезпечення цільового та ефективного 
використання бюджетних коштів, передбачених на проведення фізкультурно-
оздоровчих та спортивних заходів;

3) у разі зміни обсягу бюджетних  призначень  за  відповідними   
бюджетними програмами (напрямами використання бюджетних коштів у 
межах бюджетних програм) у 10-денний строк надавати керівництву 
пропозиції щодо внесення змін до Календарного плану.

6. Управлінню "Укрспортзабезпечення":
1) сплачувати видатки та компенсувати витрати на організацію та 

проведення спортивних заходів (у тому числі відрядження учасників) з 
олімпійських та неолімпійських видів спорту за рахунок коштів державного 
бюджету в межах обсягу видатків, передбачених Календарним планом для 
відповідного виду спорту, та видавати накази:

про організацію та проведення навчально-тренувальних зборів 
національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту 
на території України та за кордоном (включаючи навчально-тренувальні збори    
заключного   етапу  підготовки    спортсменів - кандидатів до 
складунаціональної збірної команди на літніх (зимових) Олімпійських, 
Юнацьких  Олімпійських, Всесвітніх, Європейських іграх та Європейських 
юнацьких олімпійських фестивалях) (далі – навчально-тренувальні збори), 
якими визначаються напрям навчально-тренувального збору, строки, місце 
проведення, кількісний склад учасників навчально-тренувального збору, 
обсяги та джерела його фінансування, матеріально та фінансово відповідальна 
особа та особа, відповідальна за дотримання учасниками заходу правил 
безпеки, а також затверджуються кошторис витрат спортивного заходу та 
поіменний склад учасників навчально- тренувального збору;

про фінансове та матеріально-технічне забезпечення всеукраїнських і 
міжнародних змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту, що 
проводяться на території України, участі національних збірних команд у 
зазначених міжнародних змаганнях, що проводяться на території України та за 
кордоном, спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників 
окремих верств населення, працівників окремих галузей, забезпечення участі 
національних збірних команд у таких міжнародних змаганнях, що проводяться 
на території України та за кордоном, якими затверджується кошторис витрат 
спортивного заходу та визначається матеріально та фінансово відповідальна 
особа (особи), на підставі наказів Мінмолодьспорту про проведення 
всеукраїнських та міжнародних спортивних змагань (участь в них), якими 
визначаються строки, місце проведення, джерела його фінансування, склад 
суддівської  колегії,  склад  офіційної  делегації  національної збірної команди
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України, особа, відповідальна за дотримання учасниками заходу правил 
безпеки, інші організаційні особливості проведення змагання з урахуванням 
специфіки виду спорту;

2) затверджувати поіменний склад учасників навчально-
тренувального збору та визначати особу, відповідальну за дотримання 
учасниками заходу правил безпеки, на підставі листа структурного підрозділу 
Мінмолодьспорту, до повноважень якого віднесено координацію розвитку 
виду спорту, що надсилається Управлінню "Укрспортзабезпечення",                            
як  правило,  не  пізніше  ніж за 30 днів до дня початку навчально-
тренувального збору;

3) включати до кошторису витрат спортивного заходу витрати на 
придбання малоцінних предметів, матеріалів, інвентарю, необхідних для 
забезпечення проведення спортивного заходу (участі в ньому), що будуть 
повністю використані в ході проведення відповідного спортивного заходу та 
для яких нормативно-правовими актами не встановлений нормативний строк 
експлуатації або встановлений нормативний строк експлуатації менше шести 
місяців;

4) відшкодовувати  вартість пально-мастильних матеріалів у разі 
використання власних або орендованих транспортних засобів для перевезення 
учасників спортивних заходів, спортивного обладнання та інвентарю, 
необхідного для проведення відповідного спортивного заходу або участі у 
ньому, за наявності обґрунтування головного (провідного, старшого) тренера 
штатної команди національних збірних команд України або матеріально та 
фінансово відповідальної особи;

5) оформляти виклики (запрошення) організатора спортивного заходу на 
навчально-тренувальні збори та надсилати їх організаціям, що відряджають 
учасників для участі в навчально-тренувальних зборах;

6) щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, інформувати 
структурні підрозділи Мінмолодьспорту, до повноважень яких віднесено 
координацію розвитку видів спорту, про виконання планових фінансових 
показників у розрізі заходів по видах спорту за минулі місяці 2021 року 
(наростаючим підсумком) згідно із затвердженими Управлінням 
"Укрспортзабезпечення" наказами та кошторисами витрат спортивних заходів; 

7)  здійснювати придбання малоцінного спортивного інвентарю, 
спортивного одягу, взуття та аксесуарів спеціального призначення, необхідних 
для підготовки спортсменів національних збірних команд з олімпійських та 
неолімпійських видів спорту до участі у змаганнях міжнародного рівня і 
забезпечення їх участі в таких змаганнях, на підставі переліків, затверджених 
наказами Міністерства згідно з установленими нормативами забезпечення, та їх 
видачу в установленому порядку спортсменам національних збірних команд.
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7.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників 
Міністра згідно з розподілом функціональних обов’язків.

Виконуючий обов’язки
Міністра молоді та спорту України                                            Сергій СИМОНОВ
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