
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Комітету з фізичного  

виховання та спорту Міністерства 

                               освіти і науки України  

 

_________________Вадим СТЕЦЕНКО  
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П  Л  А  Н 

роботи Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України (далі – Комітет)  

та відокремлених підрозділів Комітету  

 на 2021 рік 

 
№ 

з/п 

Розділ, зміст заходу Підстава для виконання Відповідальні, 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітки 

1. НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1.1. Участь у розробці, підготовці пропозицій до проєктів 

постанов Кабінету Міністрів України 

1 Постанова КМУ «Про затвердження 

Положення про Центр студентського 

спорту закладів вищої освіти» 

  

Стаття 14 Закону України «Про фізичну 

культуру і спорт», стаття 33 Закону України 

«Про вищу освіту» прийняття запропонованого 

акта регулює правовідносини щодо створення 

та діяльність Центру студентського спорту 

закладів вищої освіти, які на даний час не 

врегульовані жодним нормативно-правовим 

актом 

відділ фізичного 

виховання 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

юридичний 

відділ Комітету 

грудень Спільно з 

Міністерством 

освіти і науки 

України 

(далі – МОН) 

наказів щодо участі у реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3808-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3808-12
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2 Участь у робочій групі з розробки та 

затвердження наказу МОН «Про 

затвердження тестів і нормативів 

оцінювання фізичної підготовленості 

учнівської та студентської молоді» 

Згідно до постанови КМУ «Про внесення змін 

до постанови КМУ 09 грудня 2015 року 

№ 1045 «Про затвердження Порядку 

проведення  щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості населення України» 

від 06.06.2018 № 461 

відділ фізичного 

виховання 

управління 

фізичного 

виховання і 

спорту Комітету 

 за 

призначенням 

 

3 Положення «Про Всеукраїнський огляд-

конкурс на кращий стан фізичного 

виховання та спорту у закладах вищої 

освіти», враховуючи пропозиції від 

закладів вищої освіти 

Наказ МОН «Про Положення про 

Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан 

фізичного виховання та спорту у вищих 

навчальних закладах України» від 20.12.2005  

№ 742 (зареєстрований в Мін’юсті 12.01.2006 

за № 18/11892), протокол наради від 12.10.2016 

«Про подальший розвиток студентського 

спорту у вищих навчальних закладах» під 

головуванням Віце-прем’єр-міністра України 

Кириленка В. А. 

відділ фізичного 

виховання 

управління 

фізичного 

виховання і 

 спорту Комітету 

грудень  

щодо розвитку 

4 Супровід  проєкту Рекомендацій з 

розвитку фізичного виховання та 

спортивної підготовки учнівської молоді 

до 2025 року до його затвердження 

Наказ МОН «Про заходи щодо усунення 

порушень, виявлених у ході аудиту 

використання коштів державного бюджету»  

від 15.12.2016 № 1532  

відділ фізичного 

виховання 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

грудень  

5 Супровід проєкту Рекомендацій з 

розвитку фізичного виховання та спорту 

серед студентської молоді до 2025 року 

до його затвердження 

Наказ МОН «Про заходи щодо усунення 

порушень, виявлених у ході аудиту 

використання коштів державного бюджету»  

від 15.12.2016 № 1532 

відділ фізичного 

виховання 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

грудень  
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2. ЗАХОДИ 

2.1. Міжнародні 

Участь у спортивних змаганнях/навчально-тренувальних зборах та спортивно-масових/фізкультурно-оздоровчих заходах за межами України 

6 Всесвітні учнівські спортивні ігри (ISF 

U15 World School Sport Games) 

(м. Белград, Республіка Сербія) 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів ГО «Українська федерація 

учнівського спорту» на 2021 рік 

відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

 

відділ 

міжнародних 

зв’язків 

Комітету 

26.06.2021  

04.07.2021 

Спільно з 

УФУС 

7 Європейські університетські ігри 

(м. Белград, Республіка Сербія) 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів ВГО «Спортивна 

студентська спілка України» на 2021 рік 

відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

 

відділ 

міжнародних 

зв’язків 

Комітету 

14.07.2021 

27.07.2021 

Спільно з 

СССУ 

8 Всесвітня літня Універсіада (FISU World 

University Games») (м. Ченду, Китайська 

Народна Республіка) 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів ВГО «Спортивна 

студентська спілка України» на 2021 рік 

відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

 

відділ 

міжнародних 

зв’язків 

Комітету 

18.08.2021 

29.08.2021 

Спільно з 

УФУС 
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9 Всесвітній фізкультурно-оздоровчий 

захід серед учениць «ISF Active Girls’ 

Lead» 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів ГО «Українська федерація 

учнівського спорту» на 2021 рік 

відділ фізичного 

виховання 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

 

відділ 

міжнародних 

зв’язків 

Комітету 

27.09.2021 

02.10.2021 

Спільно з 
Українською 
федерацією 
учнівського 

спорту (далі   – 

УФУС) 

10 XVIII Всесвітня літня Гімназіада (18th 

ISF Gymnasiade – School Summer Games)            

(м. Цзиньцзян, Китайська Народна 

Республіка) 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів ГО «Українська федерація 

учнівського спорту» на 2021 рік 

відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

 

відділ 

міжнародних 

зв’язків 

Комітету 

16.10.2021 

23.10.2021 

Спільно з 

УФУС 

11 XXX Всесвітня зимова Універсіада (30th 

Winter Universiade) (м. Люцерн, 

Швейцарія) 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів ВГО «Спортивна 

студентська спілка України» на 2021 рік 

відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

 

відділ 

міжнародних 

зв’язків 

Комітету 

09.12.2021 

23.12.2021 

Спільно з 
Спортивною 

студентською 
спілкою України 

(далі   – СССУ) 

12 Чемпіонати світу ISF серед учнів з видів 

спорту 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів ГО «Українська федерація 

учнівського спорту» на 2021 рік 

відділ спорту 

управління 

фізичного 

протягом  

року 

Спільно з 

УФУС 
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виховання і  

спорту Комітету 

 

відділ 

міжнародних 

зв’язків 

Комітету 

13 Кубки світу FISU серед студентів з видів 

спорту 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів ВГО «Спортивна 

студентська спілка України» на 2021 рік 

відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і 

 спорту 

Комітету 

 

відділ 

міжнародних 

зв’язків 

Комітету 

протягом  

року 

Спільно з 

СССУ 

14 Чемпіонати Європи EUSA серед 

студентів з видів спорту 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів ВГО «Спортивна 

студентська спілка України» на 2021 рік 

відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і 

 спорту 

Комітету 

 

відділ 

міжнародних 

зв’язків 

Комітету 

протягом  

року 

Спільно з 

СССУ 

15 І Засідання  Виконавчого комітету 

Міжнародної федерації шкільного спорту 

ISF 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України на 2021 рік 

відділ фізичного 

виховання 

управління 

фізичного 

виховання і  

за 
призначенням 

Спільно з 

УФУС 
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спорту Комітету 

 

відділ 

міжнародних 

зв’язків 

Комітету 

16 ІІ Засідання Виконавчого комітету 

Міжнародної федерації шкільного спорту 

ISF 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України на 2021 рік 

відділ фізичного 

виховання 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

 

відділ  

міжнародних 

зв’язків 

Комітету 

за 
призначенням 

Спільно з 

УФУС 

17 Генеральна асамблея Міжнародної 

федерації шкільного спорту ISF 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України на 2021 рік 

відділ фізичного 

виховання 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

 

відділ 

міжнародних 

зв’язків 

Комітету 

за 
призначенням 

Спільно з 

УФУС 

18 Генеральна асамблея Європейської 

асоціації університетського спорту EUSA 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України на 2021 рік 

відділ фізичного 

виховання 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

за  
призначенням 

Спільно з 

СССУ 
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відділ 

міжнародних 

зв’язків 

Комітету 

19 Всесвітні учнівські освітні ігри (ISF 

Educational Games) 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів ГО «Українська федерація 

учнівського спорту» на 2021 рік 

відділ фізичного 

виховання 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

 

відділ 

міжнародних 

зв’язків 

Комітету 

за 

призначенням 

Спільно з 

УФУС 

20 Генеральна асамблея Міжнародної 

федерації студентського спорту FISU 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України на 2021 рік 

відділ фізичного 

виховання 

управління 

фізичного 

виховання і 

 спорту 

Комітету 

 

відділ 

міжнародних 

зв’язків 

Комітету 

за  

призначенням 

Спільно з 

СССУ 

21 Засідання Виконавчого комітету 

Європейської асоціації університетського 

спорту EUSA 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України на 2021 рік 

відділ фізичного 

виховання 

управління 

фізичного 

виховання і 

 спорту 

за  

призначенням 

Спільно з 

СССУ 
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Комітету 

 

відділ 

міжнародних 

зв’язків 

Комітету 

  Участь у спортивних та спортивно-масових/фізкультурно-оздоровчих заходах на території  України 

22 Всесвітній фізкультурно-оздоровчий 

захід серед учнів «ISF World Cool Games» 

(м. Київ, Україна) 

 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України на 2021 рік 

відділ фізичного 

виховання 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

 

відділ 

міжнародних 

зв’язків 

Комітету 

листопад Спільно УФУС 

23 Всесвітні ігри з кіберспорту серед учнів 

«ISF E-Sport Games» (м. Київ, Україна) 

 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України на 2021 рік 

відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

 

відділ 

міжнародних 

зв’язків 

Комітету 

за 

призначенням 

Спільно з УФУС 

2.2. Всеукраїнські (міжгалузеві, галузеві) 

Засідання оргкомітетів, наради, семінари, робочі групи, «круглі столи», конгреси, конференції тощо  

24 Засідання Оргкомітету по підготовці до 

участі у ХХХ Всесвітній зимовій 

Універсіаді (Winter Universiade) 

Розпорядження КМУ «Про затвердження 

нового складу Організаційного комітету з 

підготовки та участі спортсменів України в 

Олімпійських, Паралімпійських і 

відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

за 

призначенням 

Спільно з 

СССУ 
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Дефлімпійських іграх, Всесвітніх 

Універсіадах, чемпіонатах світу та Європи» від 

22 лютого 2008 р. № 314-р  

Наказ МОН про затвердження складу 

Оргкомітету  

спорту Комітету 

 

Студентська 

спортивна 

спілка України 

(далі – СССУ) 

25 Всеукраїнський семінар-нарада з 

проведення ІІІ Всеукраїнського 

фізкультурно-оздоровчого заходу серед 

учнів «Cool Games» 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України на 2021 рік 

відділ фізичного 

виховання 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

лютий- 

березень 

 

26 Засідання Оргкомітету по підготовці до 

участі у Європейських університетських 

іграх  

 

Розпорядження КМУ «Про утворення 

Організаційного комітету з підготовки та 

проведення Універсіади України» від 01 

грудня 2017 р. № 858-р  

Розпорядження КМУ «Про внесення змін до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 

01 грудня 2017 р. № 858-р» від 14 листопада 

2018 р. № 862-р 

Наказ МОН про затвердження складу 

Оргкомітету  

відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і 

спорту Комітету 

      

березень- 

травень 

Спільно з 

СССУ 

27 Засідання Оргкомітету по підготовці до 

участі у Всесвітній літній Універсіаді 

«FISU World University Games)  

Розпорядження КМУ «Про затвердження 

нового складу Організаційного комітету з 

підготовки та участі спортсменів України в 

Олімпійських, Паралімпійських і 

Дефлімпійських іграх, Всесвітніх 

Універсіадах, чемпіонатах світу та Європи» від 

22 лютого 2008 р. № 314-р 

Наказ МОН про затвердження складу 

Оргкомітету  

відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і 

спорту Комітету 

      

квітень-  

червень 

Спільно з 

СССУ 

28 Засідання Оргкомітету по підготовці до Розпорядження КМУ «Про утворення відділ спорту березень-   Спільно з 
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участі у Всесвітніх учнівських 

спортивних іграх (ISF U15 World School 

Sport Games)  

Організаційного комітету з підготовки та 

проведення Універсіади України» від 01 

грудня 2017 р. № 858-р  

Розпорядження КМУ «Про внесення змін до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 

01 грудня 2017 р. № 858-р» від 14 листопада 

2018 р. № 862-р 

Наказ МОН про затвердження складу 

Оргкомітету  

управління 

фізичного 

виховання і 

спорту Комітету 

      

квітень УФУС 

29 Засідання Оргкомітету по підготовці до 

участі у XVIII Всесвітній літній 

Гімназіаді «18th ISF Gymnasiade - School 

Summer Games» 

 

Розпорядження КМУ «Про утворення 

Організаційного комітету з підготовки та 

проведення Універсіади України» від 01 

грудня 2017 р. № 858-р  

Розпорядження КМУ «Про внесення змін до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 

01 грудня 2017 р. № 858-р» від 14 листопада 

2018 р. № 862-р 

Наказ МОН про затвердження складу 

Оргкомітету  

відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і 

спорту Комітету 

      

квітень- 

серпень 

Спільно з 

УФУС 

30 Всеукраїнський семінар-нарада з 

проведення Всесвітнього фізкультурно-

оздоровчого заходу серед учнів «ISF 

World Cool Games» 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України на 2021 рік 

відділ фізичного 

виховання 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

жовтень- 

листопад 

 

31 Конференція Української федерації 

учнівського спорту 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів ГО «Українська федерація 

учнівського спорту» на 2021 рік 

відділ фізичного 

виховання 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

грудень Спільно з 

УФУС 
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32 Всеукраїнський семінар-нарада з 

проведення Всесвітніх ігор серед учнів 

«ISF E-Sport Games» 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України на 2021 рік 

відділ фізичного 

виховання 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

за призначенням  

 

Проведення спортивних змагань/навчально-тренувальних зборів та спортивно-масових/фізкультурно-оздоровчих заходів 

33 Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий 

захід серед учнів та студентів «Odesa Half 

Marathon» 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України на 2021 рік 

відділ фізичного 

виховання 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

13.06.2021  

34 Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий 

захід серед учнів та студентів «Lviv Half 

Marathon» 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України на 2021 рік 

відділ фізичного 

виховання 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

22.08.2021  

35 Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий 

захід серед учнів та студентів «Kyiv Half 

Marathon» 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України на 2021 рік 

відділ фізичного 

виховання 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

19.09.2021  

36 Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий 

захід серед студентів «Cool Race» 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України на 2021 рік 

відділ фізичного 

виховання 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

20.09.2021  

37 Всеукраїнський спортивно-масовий захід 

серед студентів до Міжнародного дня 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Комітету з фізичного 

відділ фізичного 

виховання 

20.09.2021  
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студентського спорту виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України на 2021 рік 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

38 Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий 

захід серед учнів та студентів «Kyiv 

Marathon» 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України на 2021 рік 

відділ фізичного 

виховання 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

23.10.2021  

39 Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий 

захід серед учнів та студентів «Dnipro 

Half Marathon» 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України на 2021 рік 

відділ фізичного 

виховання 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

13.11.2021  

40 Всеукраїнські змагання з баскетболу 

Спеціальної Олімпіади України серед 

учнів і студентів в рамках Європейського 

баскетбольного тижня 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України на 2021 рік 

відділ фізичного 

виховання 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

26.11.2021 
27.11.2021 

 

41 ІІІ Всеукраїнський фізкультурно-

оздоровчий захід серед учнів «Cool 

Games»  

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України на 2021 рік 

відділ фізичного 

виховання 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

січень- 

березень 

Спільно з 

УФУС 

42 Спортивні ігри України серед учнів 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 2020-2021 н. р.  

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України на 2021 рік 

відділ фізичного 

виховання 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

січень- 

травень 
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43 IIІ літня Гімназіада України Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України на 2021 рік 

відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

 

відокремлені 

підрозділи 

Комітету 

січень- 

червень 

 

44 XVІ літня Універсіада України Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України на 2021 рік 

відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

 

відокремлені 

підрозділи 

Комітету 

січень- 

червень 

 

45 Всеукраїнські спортивні ігри серед учнів 

професійно-технічних навчальних 

закладів України «Козацька наснага» 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України на 2021 рік 

відділ фізичного 

виховання 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

січень- 

жовтень 

 

46 Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий 

захід серед учнів «Challenge Fest» 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України на 2021 рік 

відділ фізичного 

виховання 

управління 

фізичного 

виховання і 

спорту Комітету 

травень  

47 Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий 

захід серед учнів «Cool Race» 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України на 2021 рік 

відділ фізичного 

виховання 

управління 

фізичного 

травень  
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виховання і  

спорту Комітету 

48 ІІ Всеукраїнські пляжні ігри серед учнів 

«Beach Games» 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України на 2021 рік 

відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

 

відокремлені 

підрозділи 

Комітету  

травень-  

липень 

 

49 Всеукраїнські пляжні ігри серед 

студентів «Beach Games» 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України на 2021 рік 

відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

 

відокремлені 

підрозділи 

Комітету 

травень- 

липень 

 

50 Всеукраїнські змагання серед учнів 

«Спортивна надія України»  

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України на 2021 рік 

відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

 

відокремлені 

підрозділи 

Комітету 

листопад  

51 Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий 

захід серед учнів та студентів 

«SportCraftGames. Autumn» 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України на 2021 рік 

відділ фізичного 

виховання 

управління 

фізичного 

виховання і  

листопад  
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спорту Комітету 

52 Проведення навчально-тренувальних 

зборів з підготовки учнівської та 

студентської молоді для участі у 

міжнародних змаганнях з видів спорту 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України на 2021 рік 

відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

 

відокремлені 

підрозділи 

Комітету 

протягом  

року 

 

53 Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий 

захід серед учнів та студентів 

«SportCraftGames. Winter» 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України на 2021 рік 

відділ фізичного 

виховання 

управління 

фізичного 

виховання і 

спорту Комітету 

лютий  

54 Всеукраїнські змагання з футболу 

Спеціальної Олімпіади України серед 

учнів і студентів в рамках Європейського 

футбольного тижня 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України на 2021 рік 

відділ фізичного 

виховання 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

за 
призначенням 

Спільно з 

УФУС, СССУ 

55 Всеукраїнські ігри з кіберспорту серед 

учнів «E-Sport Games» 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України на 2021 рік 

відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і 

спорту Комітету 

за 
призначенням 

 

56 Всеукраїнські ігри з кіберспорту серед 

студентів «E-Sport  Games» 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України на 2021 рік 

відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

за 
призначенням 

 

акції, фестивалі, виставки, конкурси, нагородження 

57 Всеукраїнський фізкультурно- Календарний план фізкультурно-оздоровчих та відділ фізичного січень-  
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патріотичний фестиваль школярів 

України «Козацький гарт»  

спортивних заходів Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України на 2021 рік 

виховання 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

жовтень 

58 Нагородження переможців та призерів 

ХХХ Всесвітньої зимової Універсіади 

(30th Winter Universiade) 

Наказ МОН про виплату грошових винагород 

спортсменам та їх тренерам 

відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету  

 

відділ 

бухгалтерського 

обліку Комітету 

грудень  

59 Нагородження переможців та призерів ІІІ 

зимової Гімназіади України  

 

Наказ Комітету про нагородження  відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

вересень  

60 Нагородження переможців та призерів ІІІ 

зимової Універсіади України  

 

Наказ Комітету про нагородження  відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

вересень  

61 Нагородження переможців та призерів ІІІ 

літньої Гімназіади України 

Наказ Комітету про нагородження  відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

вересень  

62 Нагородження переможців та призерів 

XVІ літньої Універсіади України  

 

Наказ Комітету про нагородження  відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

вересень  
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63 Нагородження переможців та призерів ІІ 

Всеукраїнських ігор з єдиноборств серед 

учнів «Combat Games» 

Наказ Комітету про нагородження  відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

вересень  

64 Нагородження переможців та призерів 

Всеукраїнських ігор з єдиноборств серед 

студентів «Combat Games» 

Наказ Комітету про нагородження відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і 

спорту Комітету 

вересень  

65 Нагородження переможців та призерів ІІ 

Всеукраїнських пляжних ігор серед учнів 

«Beach Games» 

Наказ Комітету про нагородження  відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і 

спорту Комітету 

вересень  

66 Нагородження переможців та призерів 

Всеукраїнських пляжних ігор серед 

студентів «Beach Games» 

Наказ Комітету про нагородження  відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

вересень  

67 Нагородження переможців та призерів 

Європейських університетських ігор  

 

Наказ Комітету про нагородження переможців 

і призерів та їх тренерів  

відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету  

 

відділ роботи з 

персоналом та 

керівними 

кадрами 

Комітету 

вересень  

68 Нагородження переможців та призерів 

Всеукраїнського огляду-конкурсу на 

кращий стан фізичного виховання в 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і 

відділ фізичного 

виховання 

управління 

вересень  
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навчальних закладах системи освіти 

України (ЗП(ПТ)О) 

науки України на 2021 рік фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

69 Нагородження переможців та призерів 

Всесвітньої літньої Універсіади (FISU 

World University Games) 

Наказ МОН про виплату грошових винагород 

спортсменам та їх тренерам 

відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету  

 

відділ  

бухгалтерського 

обліку Комітету 

вересень  

70 Нагородження переможців та призерів 

Всесвітніх учнівських спортивних ігор 

«ISF U15 World School Sport Games » 

Наказ Комітету про нагородження переможців 

і призерів та їх тренерів 

відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету  

 

відділ роботи з 

персоналом та 

керівними 

кадрами 

Комітету 

грудень  

71 Нагородження переможців та призерів 

XVIII Всесвітньої літньої Гімназіади 

«18th ISF Gymnasiade – School Summer 

Games» 

Наказ Комітету про нагородження переможців 

і призерів та їх тренерів 

відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету  

 

відділ роботи з 

персоналом та 

керівними 

кадрами 

Комітету 

грудень  



19 

 

 

72 Нагородження переможців та призерів 

Кубків світу FISU та чемпіонатів Європи 

EUSA серед студентів з видів спорту 

Наказ Комітету про нагородження переможців 

і призерів та їх тренерів 

відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

 

 відділ роботи з 

персоналом та 

керівними 

кадрами 

Комітету  

грудень  

73 Нагородження переможців та призерів 

чемпіонатів світу ISF серед учнів з видів 

спорту 

Наказ Комітету про нагородження переможців 

і призерів та їх тренерів 

відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і 

спорту Комітету 

 відділ роботи з 

персоналом та 

керівними 

кадрами 

Комітету 

грудень  

74 Нарада з розвитку спортивних споруд 

Комітету з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України та 

його філій 

Наказ МОН «Про Комітет з фізичного 

виховання та спорту» (із змінами, внесеними 

згідно з Наказом МОН від 01.12.2016 № 1453) 

від 20.06.2013 № 808 (зареєстрований в 

Мін’юсті 10.07.2013 за № 1163/23695)  

управління 

спортивних 

споруд Комітету  

структурні та  

відокремлені 

підрозділи 

Комітету 

протягом 

 року 

співробітники 

МОН 

(за потреби) 

 

 

 

2.3. Засідання колегії 

75 Підготовка пропозицій до плану засідань 

колегії Комітету 

Положення про колегію Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України, затверджене наказом Комітету 

відділ  

діловодства та 

організаційної 

щокварталу  
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від 18.11.2013 № 295 

 

роботи Комітету 

 

структурні та 

відокремлені  

підрозділи 

Комітету 

3. ПІДГОТОВКА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

3.1. Підготовка звітів, інформаційних матеріалів щодо діяльності 

76 Пропозиції до планів тижневого та 

місячного планування заходів МОН 

Наказ МОН «Щодо надання пропозицій до 

планів тижневого планування заходів МОН»   

від 17.02.2017 № 253 

Розпорядження МОН «Про щомісячне 

планування  заходів  МОН» від 23.03.2007 

№ 53-р 

відділ  

діловодства та 

організаційної 

роботи Комітету 

 

структурні 

підрозділи 

Комітету 

щопонеділка 

щомісячно до 

10 числа 

 

77 Підготовка інформації про стан 

виконання контрольних документів  

Розпорядження Комітету «Про посилення 

відповідальності за виконанням завдань» від 

30.03.2017 № 9 

відділ  

діловодства та 

організаційної 

роботи Комітету 

 

структурні 

підрозділи 

Комітету 

щотижня  

78 Статистичний звіт про документообіг, 

роботу з контрольними документами та 

роботу зі зверненнями громадян в 

Комітеті за 2021 рік 

Положення про відділ діловодства та 

організаційної роботи Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України, затверджене  наказом Комітету 

від 21.04.2017 № 88 

відділ 

 діловодства та 

організаційної 

роботи Комітету 

щомісяця  

79 Інформація про заплановані на наступний 

місяць електронні консультації з 

громадськістю. 

 

Інформація про проведені консультації з 

Наказ МОН «Щодо подання інформації про 

проведення консультацій з громадськістю та 

роботу Громадської ради при МОН» від 

24.06.2014 № 753 

Наказ МОН «Про взаємодію з громадськістю» 

відділ  

діловодства та 

організаційної 

роботи Комітету 

 

щомісячно до 

20 числа  

 

щоквартально 
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громадськістю та взаємодію з 

Громадською радою при МОН 

від 23.06.2017 № 927 структурні 

підрозділи 

Комітету 

до 1-го числа 

80 Виконання зведених планів використання 

бюджетних коштів і зведених помісячних 

планів використання бюджетних коштів  

Лист Мінфіну від 06.03.2014 № 31-07110-05-

5/4881  

планово-

фінансовий 

відділ Комітету 

щомісяця  

81 Звіт про стан організації правової роботи 

в Комітеті та його відокремлених 

підрозділах 

Наказ МОН «Деякі питання організації 

правової роботи» від 09.06.2017 № 838 

юридичний 

відділ Комітету 

щоквартально  

82 Відомості про нерухоме державне майно 

(форма 2б (д)) 

Постанова КМУ «Про затвердження 

Положення про Єдиний реєстр об’єктів 

державної власності» (зі змінами)                     

від 14.04.2004 № 467. 

Постанова КМУ «Про затвердження Методики 

проведення інвентаризації об’єктів державної 

власності» від 31.11.2005 № 1121. 

Наказ МОН «Про запровадження 

автоматизованої системи «Юридичні особи» в 

навчальних закладах та установах МОН»         

від 19.01.2009 № 23 

відділ розвитку 

спортивної 

інфраструктури та 

контролю за 

використанням 

державного майна 

управління 

спортивних 

споруд Комітету 

відокремлені 

підрозділи 

Комітету 

щоквартально   

83 Звіт про чисельність працюючих та 

військовозобов’язаних, які заброньовані 

згідно з переліком посад і професій 

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку 

бронювання військовозобов’язаних за 

органами державної влади, іншими 

державними органами, органами місцевого 

самоврядування та підприємствами, 

установами і організаціями на період 

відділ роботи з 

персоналом та 

керівними 

кадрами 

Комітету 

січень   
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мобілізації та на воєнний час»           від 

04.02.2015 № 45 

84 Звіт про виконання паспорта бюджетної 

програми за 2020 рік  

Правила складання паспортів бюджетних 

програм та звітів про їх виконання, 

затверджені наказом Мінфіну від 29.12.2002 № 

1098 (у редакції наказу Мінфіну від 14.01.2008 

№ 19), зареєстрованим у Мін’юсті 21.01.2003 

за № 47/7368 

планово-

фінансовий 

відділ Комітету 

відокремлені 

підрозділи 

Комітету 

січень-лютий  

85 Складання зведеної річної, квартальної, 

фінансової та бюджетної звітності  

Порядок складання фінансової, бюджетної та 

іншої звітності розпорядниками та 

одержувачами бюджетних коштів, 

затверджений наказом Мінфіну від 24.01.2012 

№ 44, зареєстрованим в Мін’юсті 09.02.2012 за 

№ 1966/20509 (зі змінами) 

відділ 

бухгалтерського 

обліку Комітету 

 

січень, 

лютий, 

квітень, 

липень, 

жовтень 

 

86 Форма № 10-ПІ (річна) «Звіт про 

зайнятість і працевлаштування інвалідів» 

за 2020 рік 

Наказ Мінсоцполітики «Про затвердження 

форми звітності № 10-ПІ (річна) «Звіт про 

зайнятість і працевлаштування інвалідів»» від 

10.02.2007 № 42 та Інструкції щодо заповнення 

форми звітності № 10-ПІ (річна) «Звіт про 

зайнятість і працевлаштування інвалідів»  

відділ 

бухгалтерського 

обліку Комітету 

 

лютий   

87 Звіт про проведення IIІ зимової 

Гімназіади України 

 

Регламент проведення 

Наказ Комітету про організацію та проведення  

відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

березень  

88 Звіт про проведення IIІ зимової 

Універсіади України 

Регламент проведення 

Наказ Комітету про організацію та проведення  

відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

березень  

https://ekadrovik.mcfr.ua/form.aspx?fid=486&fmid=118
https://ekadrovik.mcfr.ua/form.aspx?fid=486&fmid=118
https://ekadrovik.mcfr.ua/form.aspx?fid=486&fmid=118
https://ekadrovik.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=20637
https://ekadrovik.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=20637
https://ekadrovik.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=20637
https://ekadrovik.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=20637
https://ekadrovik.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=20637
https://ekadrovik.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=20637
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 спорту Комітету 

89 Звіт про проведення ІІ Всеукраїнські ігри 

з єдиноборств серед учнів «Combat 

Games» 

Регламент проведення 

Наказ Комітету про організацію та проведення  

відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

березень  

90 Звіт про проведення ІІ Всеукраїнські ігри 

з єдиноборств серед студентів «Combat 

Games» 

Регламент проведення 

Наказ Комітету про організацію та проведення  

відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

березень  

91 Аналітична інформація щодо стану 

фізичного виховання у закладах освіти 

Наказ МОН «Про затвердження Положення 

про Комітет з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України»              

від 12.03.2018 № 241 (зареєстрований в 

Мін’юсті 05.04.2018 за № 411/31863)  

відділ фізичного 

виховання 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету  

відокремлені 

підрозділи 

Комітету 

березень  

   92 «Звіт з фізичної культури і спорту» 

(форма № 2-ФК) 

Наказ Мінмолодьспорту «Про затвердження 

форми звітності № 2-ФК (річна) «Звіт з 

фізичної культури і спорту» та Інструкції щодо 

її заповнення» від 14.12.2015 № 4611 

відділ фізичного 

виховання 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

березень  

93 Звіт про проведення IІI літньої Гімназіади 

України 

 

Регламент проведення 

Наказ Комітету про організацію та проведення  

відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

липень  
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    94 Звіт про проведення XVІ літньої 

Універсіади України 

Регламент проведення 

Наказ Комітету про організацію та проведення  

відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і 

спорту Комітету 

липень  

    95 Звіт про участь у Європейських 

університетських  іграх  

 

Наказ МОН про підготовку та участь  відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

липень  

96 Звіт про участь у Всесвітніх учнівських 

спортивних іграх «ISF U15 World School 

Spotr Games» 

Наказ МОН про підготовку та участь  відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

липень  

97 Звіт про проведення ІІ Всеукраїнських 

пляжних ігор серед учнів «Beach Games» 

Регламент проведення 

Наказ Комітету про організацію та проведення  

відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

серпень  

98 Звіт про проведення Всеукраїнських 

пляжних ігор серед студентів «Beach 

Games» 

Регламент проведення 

Наказ Комітету про організацію та проведення  

відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

серпень  

99 Звіт про участь у Всесвітній літній 

Універсіаді «FISU World University 

Games» 

Наказ МОН про підготовку та участь  відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

вересень  

100 Звіт про участь у XVIII Всесвітній літній 

Гімназіаді "18th ISF Gymnasiade - School 

Summer Games" 

Наказ МОН про підготовку та участь  відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

листопад  
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спорту Комітету 

101 Звіт про проведення Всеукраїнських 

змагань серед учнів «Спортивна надія 

України» 

Регламент проведення 

Накази Комітету про організацію та 

проведення  

відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

листопад  

102 Звіт про участь у ХХХ Всесвітній 

зимовій Універсіаді «18th Winter 

Universiade» 

Наказ МОН про підготовку та участь  відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

грудень  

103 Список громадян 2004 року народження, 

які підлягають приписці до призовних 

дільниць 

Додаток 3 до постанови КМУ «Про 

затвердження Порядку організації та ведення 

військового обліку призовників і 

військовозобов’язаних» від 07.12.2016 № 921 

відділ роботи з 

персоналом та 

керівними 

кадрами 

Комітету 

до 01 грудня у разі їх 

наявності,  

на вимогу РВК 

104 «Звіт статистичної звітності за формою» 

(форма № 5-ФК) 

 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 

 від 24.12.1993 № 3808-XII 

 

відділ фізичного 

виховання 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

 

відокремлені 

підрозділи 

Комітету 

ІV квартал  

105 Звіт про діяльності шкіл вищої 

спортивної майстерності (форма № 8-ФК) 

 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 

від 24.12.1993 № 3808-XII 

 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

 

ЦШВСМ 

ІV квартал  

106 Звіт про виконану роботу Комітету у Наказ МОН «Про затвердження Положення 

про Комітет з фізичного виховання та спорту 

відділ  

діловодства та 

ІV квартал  

https://ekadrovik.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=35251
https://ekadrovik.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=35251
https://ekadrovik.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=35251
https://ekadrovik.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=35251
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2021 році Міністерства освіти і науки України» від 

12.03.2018 № 241 (зареєстрований в Мін’юсті 

05.04.2018 за № 411/31863)  

організаційної 

роботи Комітету 

 

структурні та 

відокремлені 

підрозділи 

Комітету 

107 Відомість про наявність і технічний стан 

транспортних засобів і техніки, а також 

про громадян, які працюють на 

підприємстві, в установі та організації на 

таких транспортних засобах і техніці 

Постанова КМУ «Про затвердження 

положення про військово-транспортний 

обов’язок»  від 28.12.2000 № 1921 

відділ розвитку 

спортивної 

інфраструктури та 

контролю за 

використанням 

державного майна 

управління 

спортивних 

споруд Комітету 

відділ роботи з 

персоналом та 

керівними 

кадрами 

Комітету 

протягом року  

108 Звіт про участь у Кубках світу FISU та 

чемпіонатах Європи EUSA серед 

студентів з видів спорту  

Накази Комітету про  участь  відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

протягом 

року 
 

109 Звіт про участь у чемпіонатах світу ISF 

серед учнів з видів спорту 

Накази Комітету про  участь  відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

протягом 

року 

 

110 Проведення засідань комісії з соціального 

страхування  
Положення про комісію (уповноваженого) із 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 

відділ роботи з 

персоналом та 

протягом за наявності  

https://ekadrovik.mcfr.ua/form.aspx?fid=476&fmid=118
https://ekadrovik.mcfr.ua/form.aspx?fid=476&fmid=118
https://ekadrovik.mcfr.ua/form.aspx?fid=476&fmid=118
https://ekadrovik.mcfr.ua/form.aspx?fid=476&fmid=118
https://ekadrovik.mcfr.ua/form.aspx?fid=476&fmid=118
https://ekadrovik.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=36995
https://ekadrovik.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=36995
https://ekadrovik.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=36995


27 

 

 

 працездатності, затвердженого постановою 

правління Фонду соціального страхування 

України 19.07.2018 № 13 

керівними 

кадрами 

Комітету 

члени комісії 

року 

111 Звіряння облікових даних карток 

первинного обліку призовників і 

військовозобов’язаних, які перебувають 

на військовому обліку, з їх обліковими 

даними, що містяться в особових картках 

призовників і військовозобов’язаних 

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку 

організації та ведення військового обліку 

призовників і військовозобов’язаних»              

від 07.12.2016 № 921 

відділ роботи з 

персоналом та 

керівними 

кадрами 

Комітету 

протягом 

року 

не рідше 

одного разу 

 на рік 

3.2. Узагальнюючих матеріалів за результатами 

за підсумками 

112 Проведення всеукраїнських спортивних 

змагань серед учнів 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України на 2021 рік 

відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

червень, 

грудень 

 

113 Проведення всеукраїнських спортивних 

змагань серед студентів 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України на 2021 рік 

відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

червень, 

грудень 

 

114 Участі у міжнародних змаганнях серед 

учнів 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів ГО «Українська федерація 

учнівського спорту» на 2021 рік 

відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і 

 спорту 

Комітету 

червень, 

грудень 

Спільно з 

УФУС 

115 Участі у міжнародних змаганнях серед 

студентів 

Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів ВГО «Спортивна 

студентська спілка України» на 2021 рік 

відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

червень, 

грудень 

Спільно з 

СССУ 
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116 Проведення щорічного оцінювання 

фізичної підготовленості учнівської та 

студентської молоді 

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку 

проведення щорічного оцінювання фізичної  

підготовленості населення України»                 

від 09.12.2015 № 1045 

відділ фізичного 

виховання 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

 

відокремлені 

підрозділи 

Комітету 

протягом 

року 

 

щодо стану 

117 Оформлення правовстановлюючих 

документів 

  

  

Лист МОН від 03.05.2017 № 1/11-4271 та 

пункту 6 Плану заходів щодо усунення 

виявлених порушень і недоліків, виявлених 

Рахунковою палатою у ході аудиту 

ефективності використання коштів державного 

бюджету, виділених Міністерству освіти і 

науки України на фізичну і спортивну 

підготовку учнівської та студентської молоді, 

затвердженого  Наказом  МОН  від  15.12.2016  

№ 1532 

відділ розвитку 

спортивної 

інфраструктури та 

контролю за 

використанням 

державного майна 

Управління 

спортивних 

споруд Комітету 

структурні та  

відокремлені 

підрозділи 

Комітету 

щомісячно  

118 Вжитих заходів щодо посилення 

протипожежної та техногенної безпеки 

Наказ МОН «Про затвердження Плану заходів 

щодо посилення протипожежного та 

техногенного захисту об’єктів» від 28.09.2017 

№ 1324 

відділу 

експлуатації 

спортивних 

споруд та 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Управління 

щоквартально  
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спортивних 

споруд Комітету  

відокремлені 

підрозділи 

Комітету 

119 Готовності спортивних споруд до роботи 

у весняно-літній та осінньо-зимовий 

період 

Положення про порядок підготовки 

спортивних споруд та інших спеціально 

відведених місць для проведення масових 

спортивних та культурно-видовищних заходів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України          від 18 грудня 1998 р. № 2025. 

Наказ Комітету «Про підготовку та 

експлуатацію спортивних споруд Комітету в 

осінньо-зимовий період 2020/21 року»             

від 07.09.2017 № 181 

відділу 

експлуатації 

спортивних 

споруд та 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Управління 

спортивних 

споруд Комітету  

відокремлені 

підрозділи 

Комітету 

березень- 

квітень 

  

вересень- 

жовтень 

 

120 Реалізації Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна», 

постанови КМУ «Про методику 

розрахунку орендної плати за державне 

майно та пропозиції її розподілу»             

від 04.10.1995 № 786 

Закон України «Про оренду державного та 

комунального майна» 

Постанова КМУ «Про методику розрахунку 

орендної плати за державне майно та 

пропозиції її розподілу» від 04.10.1995 № 786 

Лист Фонду Держмайна України від 25.01.2012 

№ 10-16-1267 «Про стан використання 

нежитлових будинків та приміщень у м. Києві, 

які належать до державної власності» 

відділу 

експлуатації 

спортивних 

споруд та 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Управління 

спортивних 

споруд Комітету 

відокремлені 

підрозділи 

 протягом року у разі 

надходження 

запиту 
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Комітету 

3.3. Розробка, підготовка та планування 

121 Графік відпусток працівників апарату 

Комітету на 2021 рік 

Постанова ВРУ «Про порядок тимчасової дії 

на території України окремих актів 

законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 

року № 1545-XII, Постанова Государственного 

комитета СССР по труду и социальным 

вопросам «Про затвердження типових правил 

внутрішнього трудового розпорядку для 

робочих і службовців підприємств, установ, 

організацій» від 20.07.1984 № 213 

відділ роботи з 

персоналом та 

керівними 

кадрами 

Комітету 

до 05 січня  

122 Пропозицій до Розпису Державного 

бюджету України на 2021 рік 

Закон України «Про Державний бюджет 

України на 2021 рік» від 15.12.2020  № 1082-

IX  

планово-

фінансовий 

відділ Комітету 

січень-лютий   

123 Паспорту бюджетної програми на 2021 

рік 

Правила складання паспортів бюджетних 

програм та звітів про їх виконання, 

затверджених наказом Мінфіну від 29.12.2002 

№ 1098 (у редакції наказу Мінфіну від 

14.01.2008 № 19), зареєстрованим у Мін’юсті 

21.01.2003 за № 47/7368 

планово-

фінансовий 

відділ Комітету 

січень-лютий  

124 Зведеної річної та квартальної бюджетної 

звітності, надісланої від розпорядників 

бюджетних коштів, що включені до 

структури Комітету 

Порядок складання фінансової, бюджетної та 

іншої звітності розпорядниками та 

одержувачами бюджетних коштів, 

затверджений наказом Мінфіну від 24.01.2012 

№  44, зареєстрованим в Мін’юсті 09.02.2012 

за № 1966/20509 (зі змінами) 

відділ 

бухгалтерського 

обліку Комітету 

січень, 

лютий, 

квітень, 

липень, 

жовтень 

 

125 Проєкту Календарного плану 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

заходів  Комітету на 2022 рік відповідно 

до міжнародних календарів FISU, ISF, 

EUSA та календарів СССУ і УФУС 

Наказ МОН «Про затвердження Положення 

про Комітет з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України»              

від 12.03.2018 № 241 (зареєстрований в 

Мін’юсті 05.04.2018 за № 411/31863) 

відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

червень- 

листопад  

 

126 Плану роботи Комітету на 2022 рік Наказ МОН від  (зареєстрований в Мін’юсті 

05.04.2018 за № 411/31863) «Про затвердження 

відділ  

діловодства та 

листопад  



31 

 

 

Положення про Комітет з фізичного виховання 

та спорту Міністерства освіти і науки 

України» 12.03.2018 № 241 

 

організаційної 

роботи Комітету 

 

структурні та  

відокремлені 

підрозділи 

Комітету 

127 Моніторингу використання коштів в 

розрізі кодів економічної класифікації, за 

бюджетними програмами та підготовка 

пропозицій щодо здійснення відповідних 

перерозподіл бюджетних призначень між 

кодами економічної класифікації, між 

бюджетними програмами 

Бюджетний кодекс України від 01.01.2020 

№ 2456-VI 

планово-

фінансовий 

відділ Комітету 

протягом 

року 

 

128 Річної, квартальної фінансової та 

бюджетної звітності Комітету за 2021 

року 

Національне положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку в державному секторі 

101 «Подання фінансової звітності», 

затверджене наказом МФУ від 28 грудня 2009 

року № 1541 (зі змінами від 29.11.2017 р.         

№ 976), наказ Мінфіну від 24.01.2012 № 44, 

зареєстрованим в Мін’юсті 09.02.2012 за 

№ 1966/20509 (зі змінами) 

відділ 

бухгалтерського 

обліку Комітету 

відокремлені 

підрозділи 

Комітету 

протягом 

року 

 

129 Штатного розпису на 2021 рік «Про Державний бюджет України на 2021 рік» 

від 15.12.2020  № 1082-IX 

планово-

фінансовий 

відділ Комітету 

протягом 

року 

 

130 Проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад керівників 

відокремлених підрозділів (філій) 

Комітету з фізичного виховання та 

спорту Міністерства освіти і науки 

України 

Положення про конкурсну комісію з 

проведення добору на заміщення вакантних 

посад керівників відокремлених підрозділів 

(філій) Комітету з фізичного виховання та 

спорту Міністерства освіти і науки України, 

затверджене наказом Комітету від 30.11.2018   

№ 220 

відділ роботи з 

персоналом та 

керівними 

кадрами 

Комітету 

склад 

конкурсної 

комісії 

протягом 

року 

за рішенням 

голови 

Комітету,  

у разі 

наявності 

вакантної 

посади  

131 Форми № 4-ПН «Інформація про Наказ Мінсоцполітики «Про затвердження відділ роботи з не пізніше у разі 

https://ekadrovik.mcfr.ua/form.aspx?fid=492&fmid=118
https://ekadrovik.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=20639
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заплановане масове вивільнення 

працівників у зв’язку із змінами в 

організації виробництва і праці» 

форми звітності № 4-ПН «Інформація про 

заплановане масове вивільнення працівників у 

зв’язку із змінами в організації виробництва і 

праці» та Порядку її подання» від 31.05.2013 

№ 317 

персоналом та 

керівними 

кадрами 

Комітету 

ніж за два 

місяці до 

масового 

вивільнення 

працівників 

запланованого 

масового 

вивільнення 

працівників 

(на підставі 

п. 1 ст. 40 

КЗпП) 

4. ВЗАЄМОДІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА ЗМІ 

4.1. Взаємодія з громадськістю 

132 Надання організаційно-методичної  

допомоги федераціям, громадянам, 

підприємствам, установам, організаціям, 

закладам освіти 

 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 

від 24.12.1993 № 3808-XII  

Положення про Комітет 

управління 

фізичного 

виховання і 

 спорту 

Комітету 

 

структурні і  

відокремлені 

підрозділи 

Комітету 

протягом 

року 

 

133 Надання організаційно-методичної  

допомоги федераціям, громадянам, 

підприємствам, установам, організаціям, 

закладам освіти 

 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 

від 24.12.1993 № 3808-XII 

 

Положення про Комітет 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

 

структурні та  

відокремлені 

підрозділи 

Комітету 

протягом 

року 

 

134 Надання організаційно-методичної  

допомоги СССУ 

 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 

 від 24.12.1993 № 3808-XII 

Положення про Комітет 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

 

структурні та  

протягом 

року 

 

https://ekadrovik.mcfr.ua/form.aspx?fid=492&fmid=118
https://ekadrovik.mcfr.ua/form.aspx?fid=492&fmid=118
https://ekadrovik.mcfr.ua/form.aspx?fid=492&fmid=118
https://ekadrovik.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=20639
https://ekadrovik.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=20639
https://ekadrovik.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=20639
https://ekadrovik.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=20639
https://ekadrovik.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=20639
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відокремлені 

підрозділи 

Комітету 

135 Надання організаційно-методичної  

допомоги УФУС 

 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 

від 24.12.1993 № 3808-XII 

 

Положення про Комітет 

управління 

фізичного 

виховання і 

 спорту 

Комітету 

 

структурні та  

відокремлені 

підрозділи 

Комітету 

протягом 

року 

 

4.2. Розміщення інформаційних матеріалів щодо діяльності Комітету, проведення прес-конференцій, брифінгів 

проведення прес-конференцій, брифінгів керівництва Комітету 

136 Прес-брифінг за результатами виступу у 

Всесвітній літній Універсіаді  

 

  відділ зв’язків з 

громадськістю 

та засобами 

масової 

інформації  

Комітету 

 

відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

серпень  

137 Прес-брифінг за результатами виступу у 

Всесвітній літній Гімназіаді 

Наказ МОН «Про затвердження Календарного 

плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

заходів Комітету з фізичного виховання та 

спорту Міністерства освіти і науки України на 

2020 рік» від 19.12.2019 № 1594 

відділ зв’язків з 

громадськістю 

та засобами 

масової 

інформації  

Комітету 

 

жовтень  
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відділ спорту 

управління 

фізичного 

виховання і  

спорту Комітету 

розміщення на офіційному веб-сайті Комітету  

138 Інформаційних матеріалів про 

всеукраїнські та міжнародні спортивні 

заходи серед учнівської та студентської 

молоді 

Порядок оприлюднення у мережі Інтернет 

інформації про діяльність органів виконавчої 

влади, затверджений постановою КМУ            

від 04.01.2002 № 3 

відділ зв’язків з 

громадськістю 

та засобами 

масової 

інформації 

Комітету 

управління  

фізичного  

виховання і  

спорту Комітету 

протягом 

року 
 

139 Інформації про персональний склад та 

роботу колегії Комітету 

Наказ МОН «Про затвердження Положення 

про Комітет з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України»              

від 12.03.2018 № 241 (зареєстрований в 

Мін’юсті 05.04.2018 за № 411/31863) 

Положення про колегію Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України, затверджене наказом Комітету 

від 18.11.2013 № 295 

відділ зв’язків з 

громадськістю 

та засобами 

масової 

інформації 

Комітету 

відділ 

діловодства та 

організаційної 

роботи Комітету 

протягом 

року 

 

140 Інформаційних матеріалів про 

всеукраїнські та міжнародні спортивно-

масові та фізкультурно-оздоровчі заходи 

серед учнів та студентів 

Порядок оприлюднення у мережі Інтернет 

інформації про діяльність органів виконавчої 

влади, затверджений постановою КМУ           

від 04.01.2002 № 3 

відділ фізичного 

виховання 

управління 

фізичного 

виховання і 

 спорту 

Комітету 

протягом 

року 
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відділ зв’язків з 

громадськістю 

та засобами 

масової 

інформації 

Комітету 

інше 

141 Розміщення на єдиному веб-порталі           

e-data.gov.ua інформації про 

використання публічних коштів 

Закон України «Про відкритість використання 

публічних коштів» від 11.02.2015 № 183-VIII 

відділ 

бухгалтерського 

обліку Комітету 

протягом 

року 

 

142 Надання методичної допомоги 

розпорядникам бюджетних коштів, що 

включені до мережі МОН, з питань 

дотримання вимог законодавства щодо 

ведення бухгалтерського обліку, 

складання фінансової та бюджетної 

звітності 

Типове положення «Про бухгалтерську службу 

бюджетної установи», затверджене 

постановою КМУ від 26.01.2011 № 59 

відділ 

бухгалтерського 

обліку Комітету 

протягом 

року 

 

 

 

 

 

Т. в. о. начальника відділу діловодства та організаційної роботи                   Світлана БОНДАРЕНКО 


