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Фізкультурно-спортивне товариство "Україна"

Фізкультурно-спортивне товариство "Спартак"

Фізкультурно-спортивне товариство 
"Колос" АПК України

Всеукраїнський центр фізичного
здоров'я населення "Спорт для всіх"

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 (далі - наказ). 

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.

Фізкультурно-спортивні  товариства  та  центри фізичного здоров'я
населення  "Спорт  для  всіх" відповідно  до  п.  10  Порядку  проведення
щорічного  оцінювання  фізичної  підготовленості  населення  України,
затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  9  грудня
2015  року  № 1045,  визначають  власний порядок  проведення  тестування,  а
також забезпечують його проведення серед громадян України, іноземців та
осіб без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, для
яких воно проводиться на добровільних засадах. 

Загальні принципи організації проведення тестування, а також порядок
складання  та  оформлення  результатів  проведення  тестування  визначені
відповідною Інструкцією та додатками до неї, які  затверджені вищевказаним
наказом. 

Звіт про результати проведення тестування складають:



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

обласні  організації  фізкультурно-спортивних  товариств,  обласні,
Київський  міські центри  фізичного  здоров’я  населення  "Спорт  для  всіх"
виключно  про  власне  проведене  тестування  та  подають  структурним
підрозділам з питань фізичної культури та спорту обласних, Київської міської
державних адміністрацій; 

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

Враховуючи,  що  проведення  тестування  стане  головним  показником
системи  контролю  за  станом  фізичного  розвитку  та  здоров'я  населення
України,  просимо  забезпечити  належне  проведення  щорічного  оцінювання
фізичної підготовленості населення України та подання  щороку до 1 грудня
Міністерству молоді та спорту України інформацію про його проведення для
узагальнення та подання Кабінетові Міністрів України.

Заступник Міністра 
молоді та спорту України                                                                 Я. В. Войтович
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