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Календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів 
Фізкультурно-спортивного товариства “Динамо” України на 2020 рік

№
з/п

Назва заходу
Строки
(дата)

проведення

Місце 
проведення 

(місто, країна)

Кількість
учасників

Кількість
днів

Організації та 
учасники

Організації, відповідальні 
за проведення заходів

1 2 3 4 5 6 7 8
4

Спортивні заходи ФСТ «Динамо» України, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету

І. Всеукраїнські змагання ФСТ «Динамо» України (комплексні змагання, чемпіонати)

Чемпіонати ФСТ «Динамо» України з неолімпійських видів спорту 
за програмою комплексних змагань «Динаміада -  2020» серед збірних команд 
правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб

збірні команди 
правоохоронних 

органів, 
рятувальних та 

інших 
спеціальних 

служб

АУ ФСТ «Динамо» України 
та територіальні організації 

Товариства

1.1. гирьовий спорт 07-08.04.20 м. Львів 56 2 Львівська обласна організація 
Товариства

1.2. боротьба самбо 28-29.04.20 м. Харків 63 2 Харківська обласна організація 
Товариства

1.3. поліатлон 26-28.05.20 м. Львів 63 3 Львівська обласна організація 
Товариства

1.4. практична стрільба 29-30.09.20 м. Запоріжжя 69 2
Запорізька обласна організація 

Товариства

1.5. легка атлетика (крос) 20-21.10.20 м. Одеса 78 2
Одеська обласна організація 

Товариства

Всього заходів: 5 329 11
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Чемпіонати ФСТ «Динамо» України з неолімпійських видів спорту за 
програмою комплексних змагань «Динаміада -  2020» серед збірних команд 
закладів вищої освіти МВС та інших центральних органів виконавчої влади, 
діяльність яких спрямовує та координує Міністр внутрішніх справ України

збірні команди 
закладів вищої 
освіти МВС та 

інших 
центральних 

органів 
виконавчої 

влади, діяльність 
яких спрямовує 
та координує 

Міністр 
внутрішніх 

справ України

АУ ФСТ «Динамо» У країни, 
територіальні організації 

Товариства та МВС

1.6. гирьовий спорт 07-09.04.20 м. Львів 118 3 Львівська обласна організація 
Товариства та МВС

1.7. боротьба самбо 28-30.04.20 м. Харків
t  ;t

130 3
Харківська обласна організація 

Товариства та МВС

1.8. поліатлон 26-28.05.20 м. Львів 60 3 Львівська обласна організація 
Товариства та МВС

1.9. легка атлетика (крос) 20-21.10.20 м. Одеса 84 2 Одеська обласна організація 
Товариства та МВС

Всього заходів: 4 392 11

1.10.

Чемпіонат ФСТ «Динамо» 
України з боротьби вільної 
серед юнаків та дівчат 
2003-2005 р.н. спільно з 
Національним 
олімпійським комітетом 
України

12-14.05.20 м. Харків 142 3

ДЮСШ, секції 
територіальних 

організацій 
Товариства

Харківська обласна організація 
Товариства

1.11.

Чемпіонат ФСТ «Динамо» 
України з боксу серед 
юнаків 2006-2007 р.н. 
спільно з Національним 
олімпійським комітетом 
України

04-08.05.20 м. Харків ПО 5

ДЮСШ, секції 
територіальних 

організацій 
Товариства

Харківська обласна організація 
Товариства

1.12.

Чемпіонат ФСТ «Динамо» 
України з дзюдо серед 
юнаків та дівчат 2004-2006 
р.н. спільно 3 
Національним 
олімпійським комітетом 
України

09-11.09.20
м. Очаків 

(Миколаївська 
область)

204 3

ДЮСШ, секції 
територіальних 

організацій 
Товариства

Миколаївська обласна 
організація Товариства
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1.13.

Чемпіонат ФСТ «Динамо» 
України з 
легкоатлетичного 
чотириборства серед 
юнаків та дівчат 2007 р.н. 
та молодші спільно з 
Національним 
олімпійським комітетом 
України, Федерацією 
легкої атлетики України та 
Департаментом 
превентивної діяльності 
Національної поліції 
•України

28-30.05.20 м. Одеса

* .*> ,

214 3
ДЮСШ, секції 
територіальних 

організацій 
Товариства

Одеська обласна організація 
Товариства

1.14.

Чемпіонат ФСТ «Динамо» 
України,зі стрільби 
кульової з пневматичної 
зброї серед юнаків та дівчат 
2002 р.н. та молодші 
спільно з Національним 
олімпійським комітетом 
України

14-17.04.20 м. Львів 118 4
ДЮСШ, секції 
територіальних 

організацій 
Товариства

Львівська обласна організація 
Товариства

Всього заходів: 5 788 18

Разом заходів: 14 1509 40

Спортивні заходи ФСТ «Динамо» України, які фінансуються за рахунок власних коштів Товариства

II. Всеукраїнські змагання ФСТ «Динамо» України (комплексні змагання, чемпіонати, навчально-тренувальні збори)

2.1.

Чемпіонат ФСТ «Динамо» 
України з пожежно- 
прикладного спорту серед 
збірних команд 
територіальних організацій 
Товариства

22-27.06.20 м. Київ 240 6

збірні команди 
територіальних 

організацій 
Товариства

АУ ФСТ «Динамо» України, 
Відділ ОФПС ДСНС України 
та Федерація ППС У країни
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2.2. Навчально-тренувальні 
збори з біатлону

упродовж 
2020 року

за
призначенням

за
ви зн ачен н ям

за
в и зн ач ен н ям

збірні команди 
ФСТ «Динамо» 

України
АУ ФСТ «Динамо» України

Всього заходів: 2

III. Змагання правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб

3.1. Чемпіонати Державної служби України з надзвичайних ситуацій:
3.1.1. гирьовий спорт 19-20.02.20 м. Харків за

регламентом 2

збірні команди 
органів та 
підрозділів 
цивільного 

захисту ДСНС 
України

Відділ організації фізичної 
підготовки 

та спорту Управління 
забезпечення ОРС ЦЗ ДСНС 

України, Федерація ППС 
України

3.1.2. боротьба самбо 25-26.03.20 м. Суми за
регламентом 2

3.1.3. лоліатлон 21-23.04.20 м. Дніпро за
регламентом 3

3.1.4. легкоатлетичний крос 15-16.09.20 м. Чернігів за
регламентом 2

3.1.5. волейбол (фінал) 24-27.11.20 м. Київ за
регламентом 4

3.1.6. футзал грудень м. Черкаси за
регламентом 5

3.1.7.
Чемпіонат ДСНС (чемпіонат 
України) з пожежно- 
прикладного спорту 
в приміщеннях

березень м. Полтава за
регламентом 6

3.1.8.
Чемпіонат України 
з пожежно-прикладного 
спорту

22-27.06.20 м. Київ за
регламентом 6

3.2. Чемпіонати Служби безпеки України

3.2.1. футзал (фінал) 17-20.03.20 м. Київ за
регламентом 4

збірні команди 
центрального 
регіональних 

управлінь СБУ, 
ВНЗ

Оргкомітет СБУ, регіональні 
управляння СБУ у визначених 

областях

3.2.2. поліатлон 05-07.05.20 м. Луцьк за
регламентом 3

3.2.3. практична стрільба 08-10.09.20 м. Одеса за
регламентом 3

3.2.4. рукопашний бій 06-08.10.20 м. Житомир за
регламентом 3
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3.3. Чемпіонати Державної прикордонної служби України:

3.3.1. рукопашний бій 09-11.03.20 м. Хмельницький 102 3

збірні команди 
органів та 

регіональних 
управлінь ДПС 

України

Спортивний комітет Державної 
прикордонної служби України та 

керівництво відповідних 
регіональних управлінь ДПС 

України

3.3.2. гирьовий спорт 12-14.03.20 м. Хмельницький 102 3

3.3.3. боротьба самбо 22-24.04.20 м. Луцьк 102 3

3.3.4. спортивне орієнтування 25-27.04.20 м. Луцьк 102 3

3.3.5. кульова стрільба 01-04.06.20 м. Черкаси 102 4

3.3.6. універсальний бій 01-05.07.20 м. Хмельницький 102 5

3.3.7. легка атлетика (крос) 06-08.07.20 м. Хмельницький 102 3

3.3.8. футзал « 03-07.08.20 м. Чернівці 96 5

3.3.9. футбол 03-06.09.20 м. Львів 96 4

3.3.10 поліатлон 22-25.09.20 м. Одеса 102 4

3.3.11 волейбол 03-06.11.20 м. Ужгород 96 4

3.4. Чемпіонати Управління державної охорони України:

3.4.1. шахи березень м. Київ за
регламентом

за
регламентом

збірні команди 
КФК 

структурних 
підрозділів 

У ДО України

Інститут У ДО України

3.4.2. рукопашний бій березень м. Київ за
регламентом

за
регламентом

3.4.3. багатоборство
тілоохоронців квітень м. Київ за

регламентом
за

регламентом
3.4.4. практична стрільба квітень м. Київ за

регламентом
за

регламентом
3.4.5. футзал червень м. Київ за

регламентом
за

регламентом
3.4.6. настільний теніс липень м. Київ за

регламентом
за

регламентом
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3.4.7. легкоатлетичний крос вересень м. Київ за
р е г л а м е н т о м

за
р е г л а м е н т о м

•
3.4.8. військово-прикладне

орієнтування
вересень м. Київ за

р е г л а м е н т о м

за
р е г л а м е н т о м Інститут У ДО України

3.4.9. волейбол листопад м. Київ за
р е г л а м е н т о м

за
р е г л а м е н т о м

3.4.10
Чемпіонат України 
з багатоборства 
тілоохоронців

травень м. Черкаси
1

з а

р е г л а м е н т о м

з а
р е г л а м е н т о м

збірна команда 
У ДО України

Інститут У ДО України, 
Федерація охоронців України

3.4.11
Чемпіонат світу 
з багатоборства 
тілоохоронців

за
визначенням

за
визначенням

за
р е г л а м е н т о м

за
р е г л а м е н т о м

збірна команда 
У ДО України

Міжнародна федерація 
тілоохоронців

3.5. Чемпіонати Національної гвардії України:

3.5.1. Д ЗЮ Д О  4 17-20.03.20 м. Дніпро 136 4 збірні команди 
оперативно- 

територіальних 
об’єднань та 

збірні команди 
Національної 

академії 
Національної 

гвардії України

Відділ фізичної підготовки і 
спорту Головного управління 
Національної гвардії України, 

керівництво відповідного 
управління оперативно- 

територіального об'єднання

3.5.2. бойове самбо 04-06.05.20 м. Київ 136 3

3.5.3. атлетичне багатоборство 05-08.06.20 м. Київ 145 4

3.5.4. практична стрільба 21-24.07.20 м. Львів 146 4

3.5.5. військово-спортивне
багатоборство 22-25.09.20 м. Одеса 162 4

3.6. Чемпіонати Національної поліції України:

3.6.1. багатоборство кінологів вересень м. Житомир за
р егл а м ен то м

за
р егл а м ен т о м

зб ір н і к ом ан ди  
к ін о л о г іч н и х  

ц ен тр ів  
т ер и т о р іа л ь н и х  
уп р ав л ін ь  Н П У

Відділ організації кінологічної 
діяльності Національної поліції 

У країни

3.6.2. боротьба самбо лютий за призначенням за
р егл ам ен том

за
р егл а м ен т о м

збірні команди 
територіальних 

управлінь 
Національної 

поліції України

Департамент кадрового 
забезпечення Національної 

поліції України
3.6.3. гирьовий спорт березень м. Ужгород за

р егл а м ен то м
за

р егл а м ен т о м

3.6.4. поліатлон квітень м. Полтава за
р егл ам ен том

за
р егл а м ен то м
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3 .6 .5 . рукопашний бій травень за призначенням за
регламентом

за
регламентом

3 .6 .6 . футзал липень за призначенням за
регламентом

за
регламентом

збірні команди 
територіальних 

управлінь 
Національної 

поліції У країни

Департамент кадрового 
забезпечення Національної 

поліції України
3 .6 .7 . практична стрільба серпень м. Херсон за

регламентом
за

регламентом

3 .6 .8 . легка атлетика вересень за призначенням за
регламентом

за
регламентом

3.7.

Перший міжвідомчий 
відкритий чемпіонат МВС 
У країни з багатоборства 
кінологів

вересень
м. Ромни 
(Сумська 
область)

за
регламентом

за
регламентом

збірні команди 
кінолог, центрів 

відомств (за 
запрошенням)

Департамент ПООНД МВС 
України

4 Начальник відділу олімпійських видів спорту 
ФСТ «Динамо» У країни

В.А. Губарев

Начальник фінансбво-економічного відділу 
ФСТ «Динамо» України

Начальник відділу неолімпійських видів спорту 
ФСТ «Динамо» України

О.В. Ювченко


