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07.03.2017  № 282/5.1/17  
на  № _______________ від ____________

Кабінет Міністрів України

Відповідно  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  9  грудня
2015  року  №  1045  "Про  затвердження  Порядку  проведення  щорічного
оцінювання  фізичної  підготовленості  населення  України"  Міністерством
молоді та спорту України затверджено наказ від 15 грудня 2016 року № 4665
"Про затвердження тестів і нормативів для проведення щорічного оцінювання
фізичної  підготовленості  населення  України",  зареєстрований  в  Міністерстві
юстиції України 10 лютого 2017 р. за № 195/30063. 

Щорічне оцінювання фізичної підготовленості населення України (далі -
тестування) передбачає виконання особами різної статі та віку комплексу тестів
і нормативів для визначення рівня їх фізичної підготовленості.

Водночас,  повідомляємо,  що  Міністерство  внутрішніх  справ  України,
Міністерство  оборони  України  та  інші  військові  формування,  утворені
відповідно  до  законів,  правоохоронні  органи,  рятувальні  та  інші  спеціальні
служби  забезпечують  проведення  щорічного  оцінювання  фізичної
підготовленості  у  своїх  формуваннях  відповідно  до  тестів  і  нормативів,
визначених власними нормативно-правовими або організаційно-розпорядчими
документами, затвердженими в установленому порядку.

З  метою  єдиного  підходу  до  порядку  збору,  узагальнення  та  подання
інформації  про  результати  проведення  тестування  надаємо  структуру  його
подання відповідно до підпорядкування (додається). 

Враховуючи,  що  проведення  тестування  стане  головним  показником
системи контролю за станом фізичного розвитку та здоров'я населення України,
просимо дати доручення центральним та місцевим органам виконавчої влади
щодо  належної  організації  та  проведення  щорічного  оцінювання  фізичної
підготовленості населення України.

Додаток: на 2 арк.

Міністр                                                                                                   І. О. Жданов



Додаток до листа Мінмолодьспорту
від 07.03.2017  № 282/5.1/17

Структура подання інформації про результати проведення щорічного
оцінювання фізичної підготовленості населення України 

Звіт  про  результати  проведення  щорічного  оцінювання  фізичної
підготовленості населення України складають:

загальноосвітні,  професійно-технічні та вищі навчальні заклади, у тому
числі військові ліцеї та заклади з посиленою військово-фізичною підготовкою,
та подають  органам управління освіти районних, районних у містах Києві та
Севастополі державних адміністрацій, виконавчим органам міських рад (далі –
органи управління освіти);

органи  управління  освіти  і  науки  та  подають  відділенням  (філіям)
Кримського  республіканського,  обласних,  Київського  та  Севастопольського
міських  відділень  (філій)  Комітету  з  фізичного  виховання  та  спорту
Міністерства  освіти  та  науки  України  (далі  –  відділення  (філії)  Кримського
республіканського,  обласних,  Київського  та  Севастопольського  міських
відділень (філій));

відділення (філії) Кримського республіканського, обласних, Київського та
Севастопольського міських відділень (філій) та подають Комітету з фізичного
виховання та спорту Міністерства освіти та науки України (далі – Комітет);

Комітет  та  подає  Міністерству  молоді  та  спорту  України  (далі  –
Мінмолодьспорт);

вищі  військові  навчальні  заклади  (вищі  навчальні  заклади  із
специфічними  умовами  навчання -  військовий  інститут,  коледж,  факультет,
кафедра  військової  підготовки  або  відділення  військової  підготовки),
регіональні  органи  (підрозділи),  санаторно-курортні,  науково-дослідні,
науково-виробничі,  охорони здоров'я  та інші заклади,  установи,  організації  і
підприємства та подають своїм організаціям відповідно до підпорядкування;

Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство оборони України
та інші військові формування, утворені відповідно до законів, правоохоронні
органи, рятувальні та інші спеціальні служби та подають Мінмолодьспорту;

інші  підприємства,  установи,  організації,  районні  (міські)  організації
фізкультурно-спортивних товариств, районні, міські, районні у містах, районні
у містах Києві та Севастополі, селищні центри фізичного здоров’я населення
"Спорт  для  всіх"  та  подають  структурним  підрозділам  з  питань  фізичної
культури  та  спорту  районних,  районних  у  містах  Києві  та  Севастополі
державних адміністрацій,  виконавчих органів  міських рад (далі  –  структурні
підрозділи з питань фізичної культури та спорту);

структурні підрозділи з питань фізичної культури та спорту та  подають
Міністерству освіти і  науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим,
структурним  підрозділам  з  питань  фізичної  культури  та  спорту  обласних,
Київської  та  Севастопольської  міських  державних  адміністрацій  (далі  –
регіональні структурні підрозділи з питань фізичної культури та спорту);

обласні  організації  фізкультурно-спортивних  товариств,
Республіканський  (Автономної  Республіки  Крим),  обласні,  Київський  та



Севастопольський міські центри фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх"
виключно  про  власне  проведене  тестування  та  подають  регіональним
структурним підрозділам з питань фізичної культури та спорту; 

регіональні структурні підрозділи з питань фізичної культури та спорту та
подають Мінмолодьспорту;

Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" та
всеукраїнські  організації  фізкультурно-спортивних товариств   виключно  про
власне проведене тестування та подають Мінмолодьспорту;

Мінмолодьспорт узагальнює та подає Кабінетові Міністрів України.
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