Роз’яснення
щодо застосування окремих вимог
Положення про Всеукраїнські відкриті заходи із спортивно-технічних
видів спорту та інших напрямів технічної творчості
серед дітей та учнівської молоді
Ці роз’яснення підготовлені з метою надання методичної допомоги в
практичній реалізації окремих пунктів Положення про Всеукраїнські відкриті
заходи із спортивно-технічних видів спорту та інших напрямів технічної
творчості серед дітей та учнівської молоді (далі – Положення).
Попередня редакція «Положення про Всеукраїнські відкриті змагання із
спортивно-технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості серед
дітей та учнівської молоді», затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року № 635, втратила
чинність.
Діюче Положення оприлюднено на сайтах Верховної Ради України та
Українського державного центру позашкільної освіти (далі – УДЦПО):
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1471-17 ;
http://udcpo.com.ua/wp-content/uploads/2018/01/d471754.pdf .
У назві Положення та по тексту слово «змагання» в усіх відмінках та
числах замінено відповідно на слово «заходи» у відповідних відмінках та числах.
Під час затвердження цього Положення Міністерство юстиції України наполягло на
заміні слова «змагання» на слово «заходи», оскільки проведення змагань такого рівня
належить до компетенції Міністерства молоді та спорту України.

Захід – це сукупність різноманітних форм роботи, спрямованих на
досягнення певної мети.

Розділ ІІ. Умови проведення Всеукраїнських відкритих заходів
Пункт 1. Всеукраїнські відкриті заходи проводяться в чотири етапи:
I етап проводиться на базі закладів системи позашкільної освіти;
Термін «система позашкільної освіти» вживається відповідно до статті 1
Закону України «Про позашкільну освіту»:
II етап – це відкриті районні (міські) та в межах об’єднаних територіальних
громад.
05.02.2015 було ухвалено Закон України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад». У добровільні ОТГ можуть об’єднуватися громади сіл,
селищ і міст, що мають спільні межи. Після об’єднання ОТГ включає територію,
якою раніше керували місцеві ради, що об’єдналися. ОТГ не може включати іншу
територіальну громаду, яка має свій орган місцевого самоврядування.
III етап - відкриті республіканські (в Автономній Республіці Крим), обласні,
міські (у містах Києві та Севастополі)

ІІІ етап проводиться протягом року закладами освіти.
IV фінальний етап - відкриті Всеукраїнські.
IV етап - Всеукраїнський, завершальний проводиться УДЦПО.
Пункт 6. Примірні програми проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських відкритих
заходів розробляє УДЦПО відповідно до цього Положення та затверджує
Міністерство освіти і науки України (далі – МОН).
Примірна програма проведення – це документ, що відображає зміст і
порядок проведення заходу та включає такі розділи:
цілі та завдання;
строки та місце проведення заходу;
організатор/організатори проведенням заходу, суддівські колегії або журі
(у тому числі рекомендований кількісний склад суддівської колегії або журі);
учасники заходу (кількість команд від однієї адміністративнотериторіальної одиниці, чисельний склад команди, вік учасників, перелік
необхідних документів, особи які забезпечують збереження життя та здоров’я
членів команди);
необхідна документація, строки та порядок подання заявок на участь у
заході;
характер заходу (змагання особисті, командні, особисто-командні;
рекомендовані види, класи, категорії тощо);
програма (розклад) проведення заходу;
забезпечення безпеки учасників заходу, підготовка місць його проведення;
умови визначення першості та нагородження переможців і призерів;
умови фінансування заходу;
інші умови, які забезпечують якісне проведення конкретного заходу.
Програми проведення
затверджуються МОН.
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Пункт 8. Програму проведення IV етапу Всеукраїнського відкритого заходу
відповідно до цього Положення розробляє УДЦПО, затверджує МОН.
Програма проведення – це документ, який відображає зміст і порядок
проведення заходу та включає такі розділи:
цілі та завдання;
строки та місце проведення заходу;
організатор/організатори проведенням заходу, суддівські колегії або журі
(у тому числі рекомендований кількісний склад суддівської колегії або журі);
учасники заходу (кількість команд від однієї адміністративнотериторіальної одиниці, чисельний склад команди, вік учасників, перелік
необхідних документів, особи які забезпечують збереження життя та здоров’я
членів команди);
характер заходу (змагання особисті, командні, особисто-командні;
рекомендовані види, класи, категорії тощо);
програма (розклад) проведення заходу;

забезпечення безпеки учасників заходу, підготовка місць його проведення;
умови визначення першості та нагородження переможців і призерів;
умови фінансування заходу;
необхідна документація, строки та порядок подання заявок на участь у
заході;
інші умови, які забезпечують якісне проведення конкретного заходу.
Програма проведення
затверджується МОН.
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Розділ ІІІ. Учасники Всеукраїнських відкритих заходів
Пункт 2. УДЦПО до організації та проведення IV фінальних етапів
Всеукраїнських відкритих заходів може залучати заклади позашкільної, загальної
середньої, професійно-технічної та вищої освіти, використовувати їх матеріальнотехнічну базу, технічну і технологічну документацію цих закладів (за згодою).
у законах України «Про позашкільну освіту», «Про загальну середню освіту»,
«Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту»
слова «позашкільний навчальний заклад» в усіх відмінках і числах замінено
словами «заклад позашкільної освіти» у відповідному відмінку і числі;
слова «загальноосвітній навчальний заклад» в усіх відмінках і числах замінено
словами «заклад загальної середньої освіти» у відповідному відмінку і числі;
слова і цифри «професійно-технічні та вищі навчальні заклади I-II рівнів
акредитації» в усіх відмінках замінено словами «заклади професійної
(професійно-технічної) та фахової передвищої» у відповідному відмінку.
слова «вищий навчальний заклад» в усіх відмінках і числах замінено словами
«заклад вищої освіти» у відповідному відмінку і числі.
Пункт 9. Члени команди можуть мати єдину форму із зображенням назви
команди або її символіки.
Цей пункт є рекомендованим, але не обов’язковим до виконання.

Розділ V. Документація Всеукраїнських відкритих заходів
Пункт 2. Керівник, тренер, тренер-керівник команди є відповідальними за
наявність у кожного з учасників Всеукраїнських відкритих заходів форми
первинної облікової документації № 079/о «Медична довідка на дитину, яка
від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку», затвердженої наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за
№ 990/23522.
Медична довідка на дитину заповнюється відповідно до інструкції щодо
заповнення форми первинної облікової документації № 079/о «Медична довідка на
дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку».

Розділ VІІ. Оскарження рішень
Пункт 2. За бажанням учасника Всеукраїнських відкритих заходів рішення
головного судді або голови журі оскаржується до апеляційної комісії, що створює
оргкомітет на кожному етапі відповідно.
Апеляційна комісія створюється для розгляду апеляцій учасників
Всеукраїнських відкритих заходів із спортивно-технічних видів спорту та інших
напрямів технічної творчості серед дітей та учнівської молоді.
Апеляційна комісія працює на засадах демократичності, прозорості,
об’єктивності та відкритості відповідно до законодавства України.
4. Рішення апеляційної комісії приймаються колегіально, більшістю голосів.
5. Рішення апеляційної комісії оформлюється протоколом та повідомляється
скаржнику письмово.
Пункт 3. До складу апеляційної комісії входять представник оргкомітету,
представник суддівської колегії або представник журі, представник тренерського
складу.
Також до складу апеляційної комісії можуть бути включені:
представник федерації відповідного виду спорту;
старший суддя старту;
керівник команди від якої подана скарга;
спортсмен, який подав скаргу (без права голосу).

