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Про затвердження Положення про  

Всеукраїнські відкриті змагання  

із спортивно-технічних видів спорту  

та інших напрямів технічної творчості  

серед дітей та учнівської молоді  

 

Відповідно до статті 4 Закону України ,,Про позашкільну освіту”, 

постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 785 «Про 

затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної 

освіти на період до 2014 року», Указу Президента України від 30 вересня 

2010 року № 927 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки 

обдарованих і талановитих дітей та молоді», підпункту 14 пункту 4 Положення 

про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого 

Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 410, та з метою 

подальшого розвитку спортивно-технічних видів спорту в Україні як 

ефективного засобу підвищення ролі науково-технічної творчості у  всебічному 

гармонійному розвитку особистості, організації змістовного оздоровлення, 

відпочинку, дозвілля талановитих і обдарованих дітей 

 

НАКАЗУЮ:  

 

 1. Затвердити Положення про Всеукраїнські відкриті змагання із 

спортивно-технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості серед 

дітей та учнівської молоді, що додається. 
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2. Українському державному центру позашкільної освіти (Ткачук 

В.В.) здійснювати щорічне планування і координацію Всеукраїнських 

відкритих змагань із спортивно-технічних видів спорту та інших напрямів 

технічної творчості серед дітей та учнівської молоді у формі конкурсів, 

виставок, змагань, турнірів і чемпіонатів з різних видів, класів або категорій: 

авіамодельного, автомодельного, ракетомодельного, судномодельного спорту; 

повітряних зміїв; технічного моделювання; стендового моделювання; радіо та 

картингу. 

3. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.) забезпечити 

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України 

в установленому законодавством порядку. 

 4. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки 

Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської 

міських державних адміністрацій забезпечити участь талановитих і 

обдарованих дітей у Всеукраїнських відкритих змаганнях із спортивно-

технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості серед дітей та 

учнівської молоді.  

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

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Жебровського Б.М. 

 

 

 

 

Міністр               Д. В. Табачник 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


