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ЗВІТ

про виконання Міністерством молоді та спорту України 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 803-р 

"Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, 

інших центральних органах виконавчої влади" (із змінами)

Найменування заходу -  Забезпечення прозорості системи підтримки та 
ефективності реалізації заходів інститутами громадянського суспільства, які 
стали переможцями конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), 
розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) 
яких надається фінансова підтримка

Відповідальна особа (міністр/ 
заступник міністра, 
керівник/заступник керівника 
іншого центрального органу 
виконавчої влади)

Ярема Олександр Йосипович -  заступник 
Міністра.

Г оловний виконавець у 
міністерстві або в іншому 
центральному органі виконавчої 
влади

Білий Анатолій Іванович -  заступник 
директора департаменту молодіжної 
політики, начальник відділу підтримки 
молодіжних та дитячих громадських 
об'єднань.

Опис проблем, які повинні 
бути розв'язані за результатами 
здійснення заходу (чітко 
визначена проблематика, суть 
корупційних ризиків)

Існуюча система моніторингу проектів 
переможців конкурсу не дає чіткої картини 
щодо досягнутих результатів реалізації 
проекту (якісних та кількісних показників) та 
ефективності витрачання бюджетних коштів. 
Кожного року на конкурс (понад 90%) 
подаються одні і ті самі молодіжні та дитячі 
громадські організації з одними і тими ж 
проектами. Існує низький рівень конкуренції



серед учасників конкурсу. Під час підготовки 
та реалізації проектів більшість організацій 
мають труднощі щодо оформлення 
необхідних документів для їх реалізації за 
державні кошти.__________________________

Строки здійснення 2019 рік.
Очікуваний результат -  розробка змін до нормативної бази 

проведення конкурсу проектів;
-  розробка змін до форм звітності 

реалізації урядових програм, які дають 
можливість за чіткими критеріями оцінити 
ефективність використання коштів, зокрема 
щодо звітів громадських організацій 
переможців конкурсу з визначення програм, 
розроблених молодіжними та дитячими 
громадськими організаціями, для виконання 
яких надається фінансова підтримка 
Міністерством молоді та спорту України;

-  запровадження правових підстав для 
більш широкого залучення молодіжних 
організацій до реалізації державної 
молодіжної політики шляхом визначення та 
адвокатування ефективних механізмів участі 
молоді у реалізації державної молодіжної 
політики, та забезпечення прозорості в 
системі підтримки проектів.

Експертні, громадські кола, 
стейкхолдери, яких міністерство, 
інший центральний орган 
виконавчої влади залучає для 
планування та здійснення заходів

сімейної та
1. Громадська Рада Мінмолодьспорту.
2. Державний інститут 

молодіжної політики.
3. Молодіжна група Реанімаційного пакету 

реформ.
4. Урядово громадська ініціатива Разом

проти корупції.___________________________
Оцінка необхідних ресурсів 

для здійснення заходу
Для реалізації проекту необхідні фінансові 

ресурси для залучення незалежних експертів, 
оплату проїзду, проживання та харчування 
представникам моніторингової групи, які 
візьмуть участь у моніторингу проектів 
громадських організацій.

Джерело фінансування (у разі 
потреби)

Фінансовий ресурс виконання Державної 
цільової соціальної програми "Молодь 
України" на 2016-2020 роки._______________



Досягнення попередніх етапів здійснення заходу та їх вага у %:

Досягнення попередніх етапів 
імплементації заходу (що 
зроблено до 01.03.2019)

-  Внесені зміни до постанови Кабінету 
Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 
"Про затвердження Порядку проведення 
конкурсу з визначення програм (проектів, 
заходів), розроблених інститутами 
громадянського суспільства, для виконання 
(реалізації) яких надається фінансова 
підтримка" (зі змінами), що дозволило 
організаціям без всеукраїнського статусу 
приймати участь у конкурсі проектів; 
зменшено кількість представників органів 
державної влади у складі конкурсної комісії з 
визначення проектів.

-  Внесені зміни до наказу Міністерства 
молоді та спорту України від 12.06.2014 
№ 1919 "Про затвердження Порядку подання 
творчих звітів про виконання програм 
(здійснення заходів) та підсумкових звітів 
про виконання договору та здійснення їх 
моніторингу", зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції
07.07.2014 за № 736/25513, зокрема щодо 
звітів громадських організацій переможців 
конкурсу.

-  Внесені зміни до постанови Кабінету 
Міністрів України від 18.02.2016 № 148 "Про 
затвердження Державної цільової соціальної 
програми "Молодь України" на 2016-2020 
роки та внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України" (далі -  
Програма), зокрема передбачено кошти (450 
тис. грн на 2019 рік, 600 тис. грн на 2020 рік) 
для здійснення моніторингу реалізації 
проектів та заходів Програми та надання 
методичних рекомендацій щодо їх 
удосконалення.

-  У рамках роботи Громадської ради при 
Міністерстві молоді та спорту України було 
створено робочу групу з моніторингу 
проектів, розроблених молодіжними та 
дитячими громадськими організаціями, для 
реалізації яких надається фінансова 
підтримка. Відповідно до Рішення 
Громадської при Міністерстві молоді та



спорту ради від 05.04.2018 встановлено 
кількісний склад Робочої групи -  п'ять осіб: 
два представники Громадської ради при 
Мінмолодьспорту, два представники 
Державного інституту сімейної та молодіжної 
політики та один представник Міністерства.

-  У 2018 році Мінмолодьспортом 
проведено конкурс з визначення проектів, 
розроблених молодіжними та дитячими 
громадськими організаціями, для реалізації 
яких надається фінансова підтримка у 2019 
році.

-  Наказом Мінмолодьспорту від
10.07.2018 № 3170 затверджено склад
конкурсної комісії з визначення проектів, 
розроблених молодіжними та дитячими 
громадськими організаціями, для реалізації 
яких надається фінансова підтримка у 2019 
році.

-  Проведено 4 засідання вищезазначеної 
конкурсної комісії, які протокольно 
зафіксовані.

-  Засідання конкурсної комісії 
забезпечувалося он-лайн трансляцією на 
каналі Мінмолодьспорту в YouTube.

-  Мінмолодьспорт за участю експертів 
молодіжної сфери та представників 
громадськості розробляє пропозиції щодо 
механізмів здійснення моніторингу реалізації 
проектів та заходів Програми та надання 
методичних рекомендацій щодо їх 
удосконалення.

% попередніх етапів у 
загальному процесі виконання 
(на скільки % захід було 
виконано у попередні періоди)

85%

Етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка (починаючи з 01.03.2019):

Розробка та узгодження методології 
моніторингу (механізм та інструментарій) 
проведених заходів та реалізованих проектів 
на виконання Програми: показники,
інструментарій, порядок проведення 
моніторингу, умови вибірки заходів/проектів.



Строк березень -  червень 2019 року
Індикатори здійснення заходу Методологію моніторингу ефективності 

(механізм та інструментарій) проведених 
заходів та реалізованих проектів на 
виконання Програми розроблено та 
узгоджено Мінмолодьспортом.

Комунікаційна кампанія (як 
міністерство, інший центральний 
орган виконавчої влади 
комунікуватиме про процес 
виконання)

Проведено обговорення 3 громадськістю.

% етапу у загальному процесі 
виконання 7%

Етап впровадження № 2
(опис)

Аналіз проблемних питань діючих 
механізмів здійснення контролю
ефективності реалізації проведених заходів та 
реалізованих проектів на виконання
Програми._______________________________

Строк Протягом 2019 року.
Індикатори виконання (що 

має бути зроблене в результаті 
цього етапу)

Визначено внутрішні (організаційно- 
управлінські процеси здійснення моніторингу 
ефективності заходів та реалізованих 
проектів на виконання Програми), та 
зовнішні фактори (нормативно-правові акти), 
які сприяють корупції при здійсненні 
моніторингу ефективності реалізації заходів 
та реалізованих проектів на виконання 
Програми.

Визначено спільно з громадськістю, 
розроблено та впроваджено принципові 
антикорупційні запобіжники в процедурі 
моніторингу та оцінки ефективності 
виконання проектів та заходів._____________

Комунікаційна кампанія (як 
міністерство інформуватиме 
громадян)

Проведено робочі зустрічі та обговорення 
з громадськістю.

% етапу у загальному процесі 
виконання 3 %

Етап впровадження № 3 
(опис)

Громадський контроль проведення 
моніторингу та аналіз ефективності.

Строк Протягом 2019 року.
Індикатори виконання (що Проведено моніторинг частини проектів



має бути зроблене в результаті 
цього етапу)

та заходів Програми, отримано зворотній 
зв'язок гцодо ефективності нового підходу.

Комунікаційна кампанія (як 
Міністерство інформуватиме 
громадян)

Проведення підсумкової наради спільно із 
провайдерами моніторингу.

% етапу у загальному процесі 
виконання 5%

Найменування заходу -  Удосконалення процедури надання спортивним 
федераціям статусу національної та позбавлення такого статусу.

Відповідальна особа (міністр/ 
заступник міністра, 
керівник/заступник керівника 
іншого центрального органу 
виконавчої влади)

Войтович Ярослав Вячеславович -  
заступник Міністра.

Г оловний виконавець у 
міністерстві або в іншому 
центральному органі виконавчої 
влади

Бідний Матвій Вікторович -  директор 
департаменту фізичної культури та 
неолімпійських видів спорту.

Опис проблем, які повинні 
бути розв'язані за результатами 
здійснення заходу (чітко 
визначена проблематика, суть 
корупційних ризиків)

Внесення змін до Положення про надання 
на конкурсних засадах спортивній федерації 
статусу національної та позбавлення такого 
статусу 3 метою зменшення кількості 
необхідних документів та спрощення 
процедури їх подання.

Строки здійснення Виконано.
Очікуваний результат Розробка чіткого та зрозумілого механізму 

надання спортивним федераціям статусу 
національної та позбавлення такого статусу.

Експертні, громадські кола, 
стейкхолдери, яких міністерство, 
інший центральний орган 
виконавчої влади залучає для 
планування та здійснення заходів

Спортивні федерації з видів спорту, 
представники громадського суспільства.

Оцінка необхідних ресурсів 
для здійснення заходу

В наявності.

Джерело фінансування (у разі 
потреби)

Не потребує.



Досягнення попередніх етапів здійснення заходу та їх вага у %:

Досягнення попередніх етапів 
імплементації заходу (що 
зроблено до 01.05.2018)

Прийнято постанову Кабінету Міністрів 
України від 07.12.2016 № 909 "Про внесення 
змін до Положення про надання на 
конкурсних засадах спортивній федерації 
статусу національної та позбавлення такого 
статусу".

З Постанови виключено:
-  вимогу щодо подання копії свідоцтва 

про реєстрацію об'єднання громадян, витягу з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців (цією вимогою 
передбачалось отримання в Державній 
реєстраційній службі України платних 
послуг);

-  вимогу щодо засвідчення копії статуту
спортивної федерації органом, який видав 
оригінал документа (всеукраїнські громадські 
об'єднання фізкультурно-спортивної
спрямованості свідоцтва про реєстрацію 
об'єднань громадян отримували в 
Міністерстві юстиції).

До Постанови внесено:
-  пункт розгляду безпосередньо на 

засіданні комісії документів та відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань, отриманих відповідно до 
Порядку надання відомостей з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань, затвердженого наказом 
Міністерства юстиції України від 10.06.2016 
№ 1657/5, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 10.06.2016 року за № 
839/28969;

-  подовжено строк підготовки засідання 
комісії з 5 до 10 днів після закінчення строку 
подання федерацією документів, що 
забезпечить можливість більш детального їх 
вивчення.

Виконання пункту забезпечило спрощення 
процедури подачі документів на отримання 
громадськими організаціями статусу 
національної федерації з виду спорту. Це, у



свою чергу, сприятиме запобіганню вчинення 
корупційних діянь 3 боку осіб, 
уповноважених на виконання функцій 
держави.

% попередніх етапів у 
загальному процесі виконання 
(на скільки % захід було 
виконано у попередні періоди)

100%

Найменування заходу -  Встановлення критеріїв прозорого розподілу 
бюджетних коштів між олімпійськими видами спорту.

Відповідальна особа (міністр/ 
заступник міністра, 
керівник/заступник керівника 
іншого центрального органу 
виконавчої влади)

Г оцул Ігор Євгенійович -  перший 
заступник Міністра.

Г оловний виконавець у 
міністерстві або в іншому 
центральному органі виконавчої 
влади

Федюшина Тетяна Андріївна -  заступник 
директора департаменту олімпійського 
спорту, начальник відділу аналітичного, 
науково-методичного забезпечення збірних 
команд та олімпійської підготовки.

Опис проблем, які повинні 
бути розв'язані за результатами 
здійснення заходу (чітко 
визначена проблематика, суть 
корупційних ризиків)

Відсутність критеріїв прозорого розподілу 
бюджетних коштів між олімпійськими 
видами спорту призводить до нерівномірного 
їх розподілу та невдоволення деяких 
спортивних федерацій.

Строки здійснення Виконано.
Очікуваний результат Розробка критеріїв прозорого розподілу 

бюджетних коштів між олімпійськими 
видами спорту.

Експертні, громадські кола, 
стейкхолдери, яких міністерство, 
інший центральний орган 
виконавчої влади залучає для 
планування та здійснення заходів

Національні спортивні федерації з 
олімпійських видів спорту, представники 
громадського суспільства

Оцінка необхідних ресурсів 
для здійснення заходу

В наявності.

Джерело фінансування (у разі 
потреби)

Не потребує.

Досягнення попередніх етапів здійснення заходу та їх вага у %:

Досягнення попередніх етапів 
імплементації заходу (що

1. Оновлено склад робочої групи щодо 
розробки критеріїв прозорого розподілу



зроблено до 01.05.2018) бюджетних коштів між олімпійськими 
видами спорту.

2. 29.11.2017 року відбулося засідання 
Робочої групи з удосконалення формули 
прозорого розподілу бюджетних коштів між 
олімпійськими видами спорту.

3. За підсумками засідання підготовлений 
проект наказу "Про затвердження критеріїв 
прозорого розподілу бюджетних коштів між 
олімпійськими видами спорту".

4. Видано наказ Мінмолодьспорту від
04.07.2018 № 3050 "Про затвердження
Критеріїв прозорого розподілу бюджетних 
коштів між олімпійськими видами спорту", 
який зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 23.07.2018 за № 853/32305._________

% попередніх етапів у 
загальному процесі виконання 
(на скільки % захід було 
виконано у попередні періоди)

100%

Найменування заходу -  Створення наглядових рад суб'єктів господарювання 
державного сектору економіки, що мають найбільші за розміром активи, і які 
належать до сфери управління чи функцій з управління корпоративними 
правами щодо яких здійснює міністерство, шляхом публічних прозорих 
конкурсів та добору до них експертів, зокрема фахівців з питань боротьби з 
корупцією.

Відповідальна особа (міністр/ 
заступник міністра, керівник/ 
заступник керівника іншого 
центрального органу виконавчої 
влади)

Даневич Микола Володимирович -  
заступник Міністра.

Г оловний виконавець у 
міністерстві або в іншому 
центральному органі виконавчої 
влади

Сдобнова Анна Григорівна -  начальник 
відділу інвестицій та розвитку спортивної 
інфраструктури.

Опис проблем, які повинні 
бути розв'язані за результатами 
здійснення заходу (чітко 
визначена проблематика, суть 
корупційних ризиків)

Створення умов при яких діяльність 
державних підприємств буде максимально 
прозорою.

Удосконалення процедури прийняття 
рішень на державних підприємствах.

Строки здійснення Виконано.
Очікуваний результат Створення наглядових рад суб'єктів



господарювання державного сектору 
економіки, що мають найбільші за розміром 
активи, і які належать до сфери управління чи 
функцій з управління корпоративними 
правами щодо яких здійснює міністерство 
підвищить прозорість діяльності державних 
підприємств та підзвітність платникам 
податків. Це, у свою чергу, сприятиме 
зменшенню можливих корупційних ризиків 
та підвищить ефективність використання 
підприємствами публічних фінансів.
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Експертні, громадські кола, 
стейкхолдери, яких міністерство, 
інщий центральний орган 
виконавчої влади залучає для 
планування та здійснення заходів

Представники держави, які призначаються 
до наглядових рад державних підприємств, 
представники громадського суспільства.

Оцінка необхідних ресурсів 
для здійснення заходу

Джерело фінансування (у разі 
потреби)

Досягнення попередніх етапів здійснення заходу та їх вага у %:

Досягнення попередніх етапів 
імплементації заходу (що 
зроблено до 01.05.2018)

1. Відповідно до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 27.05.2015 
№ 600 "Про затвердження переліку
підприємств державного сектору економіки, 
які мають найбільщі за розміром активи" до 
цієї категорії відноситься лише одне державне 
підприємство, діяльність якого координує 
Мінмолодьспорт -  державне підприємство 
"Національний спортивний комплекс 
"Олімпійський" (далі -  НСК "Олімпійський").

2. Наказом Мінмолодьспорту від 
02.12.2016 № 4534 була сформована робоча 
група зі створення наглядової ради на НСК 
"Олімпійський".

3. Мінмолодьспортом розроблено, а
Кабінетом Міністрів України прийнято 
постанову від 09.08.2017 № 564 "Про визнання 
такими, що втратили чинність, деяких постанов 
Кабінету Міністрів України" щодо визнання 
постанов Кабінету Міністрів України від 
16.01.2008 № 13, від 17.04.2008



№ 371 та від 24.10.1996 № 1292 такими, що 
втратили чинність.

4. Проведено низку нарад по розробленню
проекту наказу Мінмолодьспорту "Про 
затвердження Положення про принципи
формування наглядової ради державного 
підприємства "Національний спортивний
комплекс "Олімпійський". Наказ
Мінмолодьспорту від 11.08.2017 № 3788 
"Про затвердження Положення про принципи 
формування наглядової ради на державному 
підприємстві "Національний спортивний
комплекс "Олімпійський" зареєстровано в 
Міністерство юстиції України 30.10.2017 за 
№ 1216/3108.

5. Наказом Мінмолодьспорту від
13.12.2017 № 5142 "Про затвердження
статуту п е к  "Олімпійський" затверджено у 
новій редакції статут НСК "Олімпійський". 
Зазначена редакція передбачає зміни щодо 
функціонування наглядової ради.

6. Конкурсний відбір на 4 (чотири) 
посади незалежних членів наглядової ради 
"НСК "Олімпійський" розпочався 03.03.2018.

Відповідно до підпункту 1 
пункту 2 постанови Кабінету Міністрів 
України від 21.03.2018 № 190 "Деякі питання 
призначення керівників суб'єктів
господарювання державного сектору 
економіки та членів їх наглядових рад" 
наказом Мінмолодьспорту від 15.05.2018 
№ 2158 було припинено конкурсний відбір 
на посади незалежних членів наглядової ради 
державного підприємства "Національний 
спортивний комплекс "Олімпійський", 
розпочатий наказом Мінмолодьспорту від
15.02.2018 №721.
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Найменування заходу -  Встановлення критеріїв прозорого розподілу 
бюджетних коштів між неолімпійськими видами спорту

Відповідальна особа (міністр/ 
заступник міністра,
керівник/заступник керівника

Войтович Ярослав 
заступник Міністра.

Вячеславович
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іншого центрального органу 
виконавчої влади)

Г оловний виконавець у 
міністерстві або в іншому 
центральному органі виконавчої 
влади

Бідний Матвій Вікторович -  директор 
департаменту фізичної культури та 
неолімпійських видів спорту.

Опис проблем, які повинні 
бути розв'язані за результатами 
здійснення заходу (чітко 
визначена проблематика, суть 
корупційних ризиків)

Відсутність чіткого визначення критеріїв 
прозорого механізму розподілу бюджетних 
коштів на заходи з фізичної культури та 
неолімпійських видів спорту, включених до 
Єдиного календарного плану фізкультурно- 
оздоровчих та спортивних заходів України на 
відповідний рік.

Строки здійснення 2019 рік.
Очікуваний результат Визначення критеріїв прозорого 

механізму розподілу бюджетних коштів на 
заходи 3 фізичної культури та неолімпійських 
видів спорту та відповідатиме стратегічним 
цілям всеукраїнських федерацій з 
неолімпійських видів спорту.

Експертні, громадські кола, 
стейкхолдери, яких міністерство, 
інший центральний орган 
виконавчої влади залучає для 
планування та здійснення заходів

Спортивний комітет України

Оцінка необхідних ресурсів 
для здійснення заходу В наявності

Джерело фінансування (у разі 
потреби) Не потребує

Досягнення попередніх етапів здійснення заходу та їх вага у %:

Досягнення попередніх етапів 
імплементації заходу

Внесено зміни до пункту зо заходів щодо 
запобігання корупції в міністерствах, інших 
центральних органах виконавчої влади, 
затверджених розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. 
№ 803 (розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 5 грудня 2018 р. № 1103)

% попередніх етапів у 
загальному процесі виконання 
(на скільки % захід було 
виконано у попередні періоди)

100%



Майбутні етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка (починаючи з
01.01.2019):
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Етап впровадження № 1 
(опис)

Підготовка проекту наказу 
Мінмолодьспорту "Про затвердження 
критеріїв прозорого розподілу бюджетних 
коштів між неолімпійськими видами спорту".

Строк Протягом 2019 року
Індикатори здійснення заходу Реалізація наказу в подальшому надасть 

можливість затвердити чітке визначення 
критеріїв прозорого механізму розподілу 
бюджетних коштів на заходи з фізичної 
культури та неолімпійських видів спорту, 
включених до Єдиного календарного плану 
фізкультурно-оздоровчих та спортивних 
заходів України на відповідний рік.

Комунікаційна кампанія (як 
міністерство, інший центральний 
орган виконавчої влади 
комунікуватиме про процес 
виконання)

Обговорення проекту наказу зі 
Спортивним комітетом України

% етапу у загальному процесі 
виконання 100%

Заступник

Міністра молоді та спорту України Олександр ЯРЕМА

Головний спеціаліст 

з антикорупційних питань 

Міністерства молоді та спорту України Анатолій РОЩУК


