
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
(Мінмолодьспорт)

вул. Еспланадна, 42, м. Київ, 01601, тел./факс: (044) 289-12-94, тел. (044) 289-03-66, 289-12-64

E-mail: correspond@msms.gov.ua,  web-site: http://mms.gov.ua код згідно з ЄДРПОУ 38649881 

___________________________________________________________
від ____________ 20__ р. № _______ На № ________ від ________ 20__ р.

           Всеукраїнські федерації 
           з видів спорту
           (за списком)

Щодо відзначення Дня фізичної 
культури та спорту 

Відповідно до Указу Президента України від 29 червня 1994 року № 340/94 
«Про День фізкультури і спорту» щорічно кожну другу суботу вересня в Україні 
відзначається День фізичної культури і спорту.

З метою здійснення активної пропагандистської кампанії, направленої на 
залучення громадян до регулярних занять фізичною культурою і спортом, 
демонстрацію та популяризацію видів спорту і спортивних активностей, 
впровадження фізичної культури і спорту у повсякденне життя населення, 
популяризації фізичної культури, інформування населення про роль та значення 
фізичної культури і спорту у житті суспільства та кожної людини та відповідно 
до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 
України на 2022 рік, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту 
України від 21.12.2021 р. № 4897, 10 вересня 2022 року в  м.  Києві 
Всеукраїнським центром фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх"(далі – 
Всеукраїнський центр) за сприянням та у співпраці з Міністерством молоді та 
спорту України заплановано проведення фізкультурно-оздоровчого заходу 
"День фізичної культури та спорту України" (далі – захід), що відбудеться за 
адресою: м. Київ, Спортивна площа, 1, на території ДП "Палац Спорту".

У рамках свята організаторами передбачено: проведення спортивної та 
культурно-розважальної частини, масштабної руханки, конкурсів та вікторин, а 
також показові виступи провідних спортсменів та колективів, майстер-класи від 
відомих тренерів, здійснення презентацій ряду видів спорту та спортивних 
активностей, організація роботи спортивних майданчиків, а також зон 
проведення тренувань і занять спортом, естафети для всіх бажаючих та багато 
іншого.
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Враховуючи зазначене, пропонуємо 10 вересня 2022 року долучитися до 

святкування Дня фізичної культури і спорту в м. Києві у форматі розміщення 
тематичної спортивної локації, або реалізації показових виступів провідних 
спортсменів на сцені-подіумі. 

Контактна особа – Юлія Михайлів, начальник відділу організації заходів та 
моніторингових досліджень Всеукраїнського центру фізичного здоров’я 
населення «Спорт для всіх» (тел. 093-294-25-84).

      
Заступник Міністра 
молоді та спорту України         Матвій БІДНИЙ

Буренко Оленка 289 06 44


