
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Департамент фізичної культури та неолімпійських видів спорту

вул. Еспланадна, 42, м. Київ, 01601, тел./факс: (044) 289-12-94, тел. (044) 289-03-66, 289-12-64

E-mail: correspond@msms.gov.ua,  web-site: http://dsmsu.gov.ua код згідно з ЄДРПОУ 38649881 

___________________________________________________________
від ____________ 20__ р. № _______ На № ________ від ________ 20__ р.

Всеукраїнським спортивним
федераціям з неолімпійських
видів спорту (за списком)

Щодо вчасного надсилання пропозицій до 
формування регламентів та наказів 
Мінмолодьспорту щодо участі/проведення 
спортивних заходів

Згідно із статтею 19 Конституції України Мінмолодьспорт, його посадові особи 
зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України.

Звертаємо увагу, що організація та здійснення комплексу заходів по підготовці 
до участі спортсменів у спортивних заходах, включених до Єдиного календарного 
плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на відповідний рік, у 
тому числі забезпечення своєчасної підготовки проекту наказу на проведення 
спортивного заходу, включаючи необхідні розрахунки та обґрунтування для складання 
проекту кошторису витрат, та погодження зазначеного документа Управлінням 
"Укрспортзабезпечення" і структурними підрозділами Мінмолодьспорту здійснюється 
на підставі листа-клопотання відповідної Всеукраїнської спортивної федерації.

Затверджені накази Мінмолодьспорту про спортивні заходи повинні надсилати 
до Управління "Укрспортзабезпечення" не пізніше ніж за 25 днів до дня початку 
заходу.

Також відповідно до вимог статті 45 Закону України "Про фізичну культуру 
і спорт" організація підготовки та проведення фізкультурно-оздоровчого заходу 
або спортивного змагання здійснюється відповідно до регламенту про такий 
фізкультурно-оздоровчий захід або таке спортивне змагання, що затверджується 
відповідно організаторами фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів.

Враховуючи викладене, просимо надсилати листом (обов’язково бланк федерації) 
на офіційну пошту correspond@msms.gov.ua відповідний пакет документів 
для забезпечення підготовки наказу Мінмолодьспорту про проведення/участь 
у спортивних заходах не пізніше ніж за 30 днів до початку заходу, а регламент 
не менше ніж за 40 днів до початку заходу.

У разі невчасного надходження необхідних документів – Мінмолодьспорт 
не матиме можливості своєчасно їх опрацювати та затвердити.

Директор Людмила ПАНЧЕНКО
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