
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З

________________ Київ № ______________

Про проведення Всеукраїнських змагань 
з радіоспорту "Польовий день України", 
радіозв’язок на УКХ, телеграф, телефон, 
суддівство за звітами та затвердження змін 
до наказу Мінмолодьспорту від 27.12.2019
№ 6171 (зі змінами)

Відповідно до статті 45 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", 
абзацу восьмого підпункту 17 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство 
молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 02 липня 2014 року № 220 (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України 
від 20 травня 2020 року № 392 "Про встановлення карантину з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"   (зі змінами), Єдиного календарного 
плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2020 рік, 
затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 27.12.2019 № 6171  (зі змінами), 
регламенту проведення Всеукраїнських змагань з радіоспорту "Польовий день 
України",  радіозв’язок на УКХ, телеграф, телефон, суддівство за звітами               
від  26.06.2020  № 91/5.3/20 та  з  урахуванням  листа  Ліги  радіоаматорів  України      
від 19.06.2020  № 16-вп

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до Єдиного календарного плану фізкультурно-
оздоровчих та спортивних заходів України на 2020 рік, затвердженого наказом 
Мінмолодьспорту від 27.12.2019 № 6171 (зі змінами), що додаються.

2.  Провести Всеукраїнські змагання з радіоспорту "Польовий день 
України", радіозв’язок на УКХ, телеграф, телефон, суддівство за звітами, III ранг               
(далі – захід) з 04 по 05 липня 2020 року на місцях (за місцем офіційної реєстрації 
аматорських радіостанцій).

3./Визначити головним суддею заходу Згоду Данила Миколайовича (суддя 
національної категорії, Дніпропетровська обл.).

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на департамент фізичної 
культури та неолімпійських видів спорту.

Перший заступник Міністра                                                             Сергій СИМОНОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінмолодьспорту
______________  №________

Зміни 
до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів  України на 2020 рік, 

затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 27.12.2019 № 6171 (зі змінами)

Орієнтовне місце-
провед.

Орган.-
учасники Орієнтовна кількість учасників

Назва

Орієнтовні 
строки 

початку/ 
закінчення

Орієн
-товна 
три-  
вал. Організації, відповідальні за проведення                                    Спорт-

сменів
Трене-

рів Суддів Інших Всього

Вид 
зма- 
гань

Код 
КПКВК

Всього 
людино

-днів

Плано-
ва 

вартість 
(гривні)

У  Календарному плані спортивних заходів  з неолімпійських видів спорту:

                                                                                        Радіоспорт
                                         позицію:
Міжнародні змагання "Польовий 
день України", радіозв’язок на 
УКХ, телеграф, телефон, 
суддівство за звітами, ІІІ ранг

04.07.20
05.07.20

2 На місцях Області, 
ФСТ, 
спортклуби

100 0 5 5 110 O 3401220 220  

                       замінити позицією:
                                                                                       
Всеукраїнські змагання 
"Польовий день України", 
радіозв’язок на УКХ, телеграф, 
телефон, суддівство за звітами, 
ІІІ ранг

04.07.20
05.07.20

2 На місцях Області, 
ФСТ, 
спортклуби

100 0 5 5 110 O 3401220 220  

Директор департаменту фізичної культури 
та неолімпійських видів спорту                                                                                                                                Матвій БІДНИЙ                                                                                                                                   
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