
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
                                                   

Н А К А З
 _____________________                               м. Київ                                     № _____________ 

Про надання статусу національної 
спортивної федерації 

Відповідно до пункту 12  Положення про надання на конкурсних засадах 
спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 року 
№ 22 (зі змінами), та наказу Міністерства молоді та спорту України
від 21 січня 2014 року № 102 «Про затвердження Положення про комісію для 
надання спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого 
статусу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  04 лютого 2014 року 
за № 210/24987 (зі змінами), протоколу № 1 засідання комісії для надання 
спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу       
від 14 серпня 2020 року

НАКАЗУЮ:

1. Надати  статус  національної  спортивної  федерації таким спортивним 
федераціям: 

громадській організації «Всеукраїнська федерація пляжної боротьби 
України» – вид спорту «пляжна боротьба»;

громадській спілці «Українська федерація флорболу» – вид спорту 
«флорбол»;

громадській організації «Всеукраїнська асоціація бойових мистецтв. 
Комбат самозахист ІСО» – вид спорту «Комбат самозахист ІСО»;

громадській організації «Федерація пейнтболу України» – вид спорту 
«пейнтбол»;
 громадській організації «Українська федерація гімнастики» – вид 
спорту «спортивна акробатика».

2. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту 
забезпечити: 

1) укладення договору про співпрацю з вищезазначеними спортивними 
федераціями;

2) контроль за неухильним виконанням спортивними федераціями умов 
договору;
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3) контроль за своєчасним поданням спортивними федераціями 

звіту про стан виконання договору про співпрацю.

3. Відмовити у  наданні статусу  національної  спортивної  федерації 
таким спортивним федераціям: 

всеукраїнській громадській організації «Федерація України зі 
спортивної аеробіки і фітнесу» – вид спорту «спортивна аеробіка»;

громадській організації «Федерація естетичної групової гімнастики 
України» – вид спорту «естетична групова гімнастика».

4. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації 
забезпечити розміщення цього наказу на офіційному вебсайті 
Мінмолодьспорту. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Виконуючий обов’язки Міністра
молоді та спорту України                                                   Сергій СИМОНОВ
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