ПЛАН
здійснення заходів щодо запобігання корупції
в Міністерстві молоді та спорту України
Найменування заходу - Встановлення критеріїв прозорого розподілу бюджетных коштів між
олімпійськими видами спорту
Відповідальна особа - перший заступник Міністра Гоцул І.Є.
Головний виконавець у Міністерстві - Федюшина Тетяна Андріївна, заступник директора
департаменту олімпійського спорту, начальник відділу аналітичного, науково-методичного та
медичного забезпечення, 289-01-37
Опис проблем, які повинні
бути розв'язані за
результатами здійснення
заходу (чітко визначена
проблематика, суть
корупційних ризиків)
Строки здійснення
Очікуваний результат
Експертні, громадські кола,
стейкхолдери, яких
міністерство залучає для
планування та здійснення
заходів
Оцінка необхідних ресурсів
для здійснення заходу:
Джерело фінансування (у
разі потреби)

Відсутність критеріїв прозорого розподілу бюджетних коштів
між олімпійськими видами спорту призводить до
нерівномірного їх розподілу та невдоволення деяких
спортивних федерацій
Грудень 2016
Розробка критеріїв прозорого розподілу бюджетних коштів між
олімпійськими видами спорту
Національні спортивні федерації з олімпійських видів спорту,
представники громадського суспільства

В наявності
Не потребує

Етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка
Оновлення складу робочої групи щодо розробки критеріїв
Етап здійснення заходу № 1 прозорого розподілу бюджетних коштів між олімпійськими
видами спорту
Строк
22 листопада 2016 p.
Наказ про оновлення робочої групи для розроблення критеріїв
Індикатори здійснення
прозорого розподілу бюджетних коштів між олімпійськими
заходу
видами спорту
Комунікаційна кампанія (як
міністерство, інший
Поширення інформації через офіційні канали комунікації
центральний орган
Міністерства молоді та спорту
виконавчої влади
інформуватиме громадян)

Етап здійснення заходу № 2

Розроблення методики щодо визначення критеріїв прозорого
розподілу бюджетних коштів між олімпійськими видами спорту

Строк

05 грудня 2016 р.

Індикатори здійснення
заходу

Схвалення методики щодо визначення критеріїв прозорого
розподілу бюджетних коштів між олімпійськими видами спорту

Комунікаційна кампанія (як
міністерство, інший
Поширення інформації через офіційні канали комунікації
центральний орган
Міністерства молоді та спорту
виконавчої влади
інформуватиме громадян)
Оприлюднення проекту методики визначення критеріїв
Етап здійснення заходу № 3 прозорого розподілу бюджетних коштів між олімпійськими
видами спорту
Строк
08 грудня 2016 p.
Індикатори здійснення
Наявність інформації на сайті Мінмолодьспорту та отримання
заходу
пропозиції від громадськості
Комунікаційна кампанія (як
міністерство, інший
Поширення інформації через офіційні канали комунікації
центральный орган
Міністерства молоді та спорту
виконавчої влади
інформуватиме громадян)
Підготовка проекту нормативно-правого акту щодо
Етап здійснення заходу № 4 провадження критеріїв прозорого розподілу бюджетних коштів
між олімпійськими видами спорту
Строк
20 грудня 2016 р.
Індикатори здійснення
Затвердження наказу, наявність реєстраційного номеру
заходу
Комунікаційна кампанія (як
міністерство, інший
Поширення інформації через офіційні канали комунікації
центральний орган
Міністерства молоді та спорту
виконавчої влади
інформуватиме громадян)
Подання на реєстрацію у Міністерство юстиції України
Етап здійснення заходу № 5 нормативно-правого акту щодо критеріїв прозорого розподілу
бюджетних коштів між олімпійськими видами спорту
Строк
23 грудня 2016 р.
Індикатори здійснення
Наявність реєстраційного номеру
заходу
Комунікаційна кампанія (як
міністерство, інший
центральний орган
виконавчої влади
інформуватиме громадян)

Поширення інформації через офіційні канали комунікації
Міністерства молоді та спорту

Найменування заходу - Удосконалення процедури надання спортивним федераціям статусу
національної та позбавлення такого статусу
Відповідальна особа - заступник Міністра Войтович Я.В.
Головний виконавець у Міністерстві - Бідний Матвій Вікторович директор Департаменту
фізичної культури та не олімпійських видів спорту, 289-71-42
Опис проблем, які повинні
бути розв'язані за
результатами здійснення
заходу (чітко визначена
проблематика, суть
корупційних ризиків)
Строки здійснення
Очікуваний результат
Експертні, громадські кола,
стейкхолдери, яких
міністерство залучає для
планування та здійснення
заходів
Оцінка необхідних ресурсів
для здійснення заходу:
Джерело фінансування (у
разі потреби)

Внесення змін до Положения про надання на конкурсних
засадах спортивній федерації статусу національної та
позбавлення такого статусу з метою зменшення кількості
необхідних документів та спрощення процедури їх подання
Серпень - грудень 2016
Розробка чіткого та зрозумілого механізму надання спортивным
федераціям статусу національної та позбавлення такого статусу

Спортивні федерації з видів спорту, представники громадського
суспільства

В наявності
Не потребує

Етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка
Розробка проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про
внесения змін до Положения про надання на конкурсних
Етап здійснення заходу № 1
засадах спортивній федерації статусу національної та
позбавлення такого статусу"
Строк
Серпень 2016 р.
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесения
Індикатори здійснення
змін до Положения про надання на конкурсних засадах
заходу
спортивній федерації статусу національної та позбавлення
такого статусу"
Комунікаційна кампанія (як
міністерство, інший
Поширення інформації через офіційні канали комунікації
центральний орган
Міністерства молоді та спорту
виконавчої влади
інформуватиме громадян)

Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України
"Про внесения змін до Положения про надання на конкурсних
Етап здійснення заходу № 2
засадах спортивній федерації статусу національної та
позбавлення такого статусу" Міністерством фінансів України
Строк

Вересень 2016 р.

Індикатори здійснення
заходу

Погодження Міністерством фінансів України проекту постанови
Кабінету Міністрів України "Про внесения змін до Положения
про надання на конкурсних засадах спортивній федерації
статусу національної та позбавлення такого статусу"

Комунікаційна кампанія (як
міністерство, інший
центральний орган
виконавчої влади
інформуватиме громадян)

Поширення інформації через офіційні канали комунікації
Міністерства молоді та спорту

Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України
"Про внесения змін до Положения про надання на конкурсних
Етап здійснення заходу № 3 засадах спортивній федерації статусу національної та
позбавлення такого статусу" Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України
Строк
Жовтень 2016 р.
Погодження Міністерством економічного розвитку і торгівлі
України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про
Індикатори здійснення
внесения змін до Положения про надання на конкурсних
заходу
засадах спортивній федерації статусу національної та
позбавлення такого статусу"
Комунікаційна кампанія (як
міністерство, інший
Поширення інформації через офіційні канали комунікації
центральный орган
Міністерства молоді та спорту
виконавчої влади
інформуватиме громадян)
Направления проекту постанови Кабінету Міністрів України
"Про внесения змін до Положения про надання на конкурсних
Етап здійснення заходу № 4 засадах спортивній федерації статусу національної та
позбавлення такого статусу" до Міністерства юстиції України
для проведения правової експертизи
Строк
Листопад 2016 р.
Отримання експертного висновку Міністерства юстиції України
щодо відповідності проекту постанови Кабінету Міністрів
Індикатори здійснення
України "Про внесения змін до Положения про надання на
заходу
конкурсних засадах спортивній федерації статусу національної
та позбавлення такого статусу"

Комунікаційна кампанія (як
міністерство, інший
центральний орган
виконавчої влади
інформуватиме громадян)
Етап здійснення заходу №5
Строк
Індикатори здійснення
заходу
Комунікаційна кампанія (як
міністерство, інший
центральний орган
виконавчої влади
інформуватиме громадян)

Поширення інформації через офіційні канали комунікації
Міністерства молоді та спорту
Направления проекту постанови "Про внесения змін до
Положения про надання на конкурсних засадах спортивній
федерації статусу національної та позбавлення такого статусу"
до Кабінету Міністрів України
Грудень 2016 р.
Схвалення Кабінетом Міністрів України проекту постанови
"Про внесения змін до Положения про надання на конкурсних
засадах спортивній федерації статусу національної та
позбавлення такого статусу"
Поширення інформації через офіційні канали комунікації
Міністерства молоді та спорту

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 - заступник Міністра Даневич М.В.
Головний виконавець у Міністерстві - Сдобнова Анна Григорівна начальник відділу
інвестицій та розвитку спортивної інфраструктури, 289-15-00
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 підприємств

Строки здійснення

Строки будуть визначенні після затвердження порядку
визначення та затвердження кандидатур представників
держави, які призначаються до наглядових рад державних
унітарних підприємств та порядку проведения конкурсного
відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової
ради державного унитарного підприємства та їх призначення
Кабінетом Міністрів України

Очікуваний результат

Експертні, громадські кола,
стейкхолдери, яких
міністерство залучає для
планування та здійснення
заходів
Оцінка необхідних ресурсів
для здійснення заходу
Джерело фінансування (у
разі потреби)

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
Представники держави, які призначаються до наглядових рад
державних підприємств, представники громадського
суспільства
В наявності
Не потребує

Етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка
Утворення робочої групи щодо створення наглядових рад
суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що
Етап здійснення заходу № 1
мають найбільші за розміром активи, і які належать до сфери
управління міністерства
Строк
Листопад 2016 р.
Наказ про утворення робочої групи щодо створення наглядових
Індикатори здійснення
рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки,
заходу
що мають найбільші за розміром активи, і які належать до сфери
управління міністерства
Комунікаційна кампанія (як
міністерство, інший
Поширення інформації через офіційні канали комунікації
центральний орган
Міністерства молоді та спорту
виконавчої влади
інформуватиме громадян)
Визначення кандидатур представників держави, які
Етап здійснення заходу № 2
призначаються до наглядових рад державних підприємств
Строк виконання буде визначений після прийняття порядку
визначення та затвердження кандидатур представників
Строк
держави, які призначаються до наглядових рад державних
унітарних підприємств
Індикатори здійснення
Оприлюднення кандидатур представників держави, які
заходу
призначаються до наглядових рад державних підприємств
Комунікаційна кампанія (як
міністерство, інший
Поширення інформації через офіційні канали комунікації
центральний орган
Міністерства молоді та спорту
виконавчої влади
інформуватиме громадян)
Подання кандидатур представників держави, які призначаються
Етап здійснення заходу № 3 до наглядових рад державних підприємств на затвердження до
КМУ

Строк

Індикатори здійснення
заходу

Строк виконання буде визначений після прийняття порядку
визначення та затвердження кандидатур представників
держави, які призначаються до наглядових рад державних
унітарних підприємств
Направления до КМУ для затвердження подання на осіб кандидатур представників держави, які призначаються до
наглядових рад державних підприємств

Комунікаційна кампанія (як
міністерство, інший
центральний орган
виконавчої влади
інформуватиме громадян)

Поширення інформації через офіційні канали комунікації
Міністерства молоді та спорту

Етап здійснення заходу № 4

Оголошення конкурсного відбору кандидатів на посаду
незалежного члена наглядової ради державного підприємства

Строк

Строк виконання буде визначений після затвердження порядку
проведения конкурсного відбору кандидатів на посаду
незалежного члена наглядової ради державного унитарного
підприємства та їх призначення Кабінетом Міністрів України

Індикатори здійснення
заходу

Оприлюднення оголошення про конкурсний відбір кандидатів
на посаду незалежного члена наглядової ради державного
підприємства

Комунікаційна кампанія (як
міністерство, інший
центральний орган
виконавчої влади
інформуватиме громадян)

Поширення інформації через офіційні канали комунікації
Міністерства молоді та спорту

Проведения конкурсного відбору кандидатів на посаду
Етап здійснення заходу № 5 незалежного члена наглядової ради державного підприємства
та їх призначення
Строк виконання буде визначений після прийняття порядку
проведения конкурсного відбору кандидатів на посаду
Строк
незалежного члена наглядової ради державного унитарного
підприємства та їх призначення Кабінетом Міністрів України
Оприлюднення результатів конкурсного відбору кандидатів на
Індикатори здійснення
посаду незалежного члена наглядової ради державного
заходу:
підприємства та їх призначення
Комунікаційна кампанія (як
міністерство, інший
Поширення інформації через офіційні канали комунікації
центральний орган
Міністерства молоді та спорту
виконавчої влади
інформуватиме громадян)
Етап здійснення заходу № 6 Утворення наглядової ради державного підприємства
Строк виконання буде визначений після прийняття порядку
Строк
утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради
державного унітарного підприємства та її комітетів

Індикатори здійснення
заходу

Утворення наглядової ради державного підприємства

Комунікаційна кампанія (як
міністерство, інший
центральний орган
виконавчої влади
інформуватиме громадян)

Поширення інформації через офіційні канали комунікації
Міністерства молоді та спорту

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 - заступник Міністра Ярема О.Й.
Головний виконавець у Міністерстві - Бєляєва Ірина Іванівна, директор департаменту
молодіжної політики, belyaeva2007@gmail.com, тел.: 044 289 01 50
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.
Опис проблем, які повинні
бути розв'язані за
результатами здійснення
заходу (чітко визначена
проблематика, суть
корупційних ризиків)

Строки здійснення

За ініціативи Міністерства молоді та спорту спільно з
молодіжною групою Реанімаційного пакету реформ громадська
організація "Інститут освітньої та молодіжної політики"
розробила проект "Забезпечення прозорості системи підтримки
заходів громадських організацій з ціллю реалізації державної
молодіжної політики в Україні", який отримав грант від
Міжнародного фонду "Відродження". В рамках проекту буде
здійснено незалежний моніторинг реалізації проектів
переможців конкурсу, аналіз умов проведення конкурсу,
звітування та нормативно-правової бази, яка регулює
проведення конкурсу.
Метою здійснення незалежного моніторингу та оцінки умов
конкурсу є отримання інформації про хід реалізації підтриманих
Міністерством молоді та спорту проектів та оцінка ефективності
реалізації окремих проектів (якісні та кількісні показники),
аналіз умов проведення конкурсу, механізму отримання
державних коштів та звітування за їх використання. На основні
результатів моніторингу буде розроблено відповідні зміни до
нормативно-правових актів.
Серпень - грудень 2016 р.

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 залучає для
планування та здійснення
заходів

Молодіжна група Реанімаціиного пакету реформ

Оцінка необхідних ресурсів
для здійснення заходу

Для реалізації проекту необхідні будуть фінансові ресурси для
залучення незалежних експертів, оплату проїзду, проживания
та харчування представникам моніторингової групи, які
візьмуть участь у мониторингу проектів громадських організацій

Джерело фінансування (у
разі потреби)

Міжнародний Фонд "Відродження"

Етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка
Етап здійснення заходу № 1 Формування групи проекту моніторингу
Опис: на даному етапі буде сформовано групу експертів та
розподілено між ними функції. Буде сформовано моніторингову
групу, яка безпосередньо здійснить моніторинг проектів з
виїздом на місця реалізації проектів, буде розроблено форму
та анкети для моніторингу, визначено експерта та методологію
проведения кабінетного дослідження
Строк
Індикатори здійснення
заходу

Серпень 2016 р.
– сформована група кспертів з моніторингу проектів;
– сформована методика моніторингу поточних проектів та
проектів, що вже завершились;
– сформовано анкету для опитування учасників та організаторів
заходів

Комунікаційна кампанія (як
міністерство, інший
центральный орган
виконавчої влади
інформуватиме громадян)

Поширення інформації через офіційні канали комунікації
Міністерства молоді та спорту і громадських організацій,
партнерів в реалізації проекту

Моніторинг реалізації проектів переможців конкурсу 2016 року,
умов та нормативно-правової бази проведения конкурсу,
звітування за використані кошти; аналіз міжнародного досвіду.
Опис: на цьому етапі відібрані експерти та моніторингова група
будуть здійснювати виїзди на місця проведения заходів. За
результатами візитів експерти заповнять моніторингові форми
Етап здійснення заходу № 2
та здійснять анкетування учасників проектів. Буде проведено
аналіз міжнародного досвіду, аналіз перешкод, труднощів, з
якими стикаються громадські організації при участі у конкурсі.
Буде здійснено аналіз нормативної бази щодо проведения
конкурсу та організації та проведения заходів переможців
конкурсу
Строк

Серпень - листопад 2016 р.

Індикатори здійснення
заходу

– проведене кабінетне дослідження за результатами
проведених заходів;
– здійснено виїзний моніторинг експертами поточних
проектів;
– складено звіти за результатами моніторингу;
– здійснено дослідження проведення конкурсів проектів для
підтримки молодіжних ініціатив за рахунок бюджетних коштів;
– виявлено перешкоди, з якими стикаються організації при
участі у конкурсі та реалізації заходів, процесі звітування;
– здійснено аналіз закордонних практик залучення молоді до
реалізації державної молодіжної політики;
– здійснено аналіз функціонування електронних систем
менеджменту грантів з державного бюджету іноземних країн та
досвіду отримання донорської підтримки

Комунікаційна кампанія (як
міністерство, інший
центральный орган
виконавчої влади
інформуватиме громадян)

– поширення інформації через офіційні канали комунікації
Міністерства молоді та спорту;
– поширення інформації через структурні підрозділі з питань
молоді та спорту ОДА;
– висвітлення процесу мониторингу в ЗМІ

Підготовка та громадське обговорення рекомендацій (змін до
законодавчої бази) щодо забезпечення прозорості системи
підтримки заходів громадських організацій та ефективного
проведення заходів переможців конкурсу.
Етап здійснення заходу № 3
Опис: на цьому етапі буде узагальнено результати та дані,
отримані в результаті моніторингу, буде проведено робочі
засідання за участі залучених експертів, представників
Мінмолодьспорту та напрацьовано зміни до законодавчої бази
Строк

Індикатори здійснення
заходу

Комунікаційна кампанія (як
міністерство, інший
центральний орган
виконавчої влади
інформуватиме громадян)

Листопад - грудень 2016 р.
– узагальнено результати моніторингу та аналізу нормативноправової бази і міжнародних практик;
– вироблені рекомендації щодо забезпечення прозорості
системи підтримки заходів громадських організацій;
– розроблено зміни до нормативно-правових актів, які
регулюють проведення конкурсу та реалізацію проектів
переможців конкурсу
– поширення інформації через офіційні канали комунікації
Міністерства молоді та спорту;
– проведення прес-конференції за результатами реалізації
проекту;
– презентація напрацювань проекту через ЗМІ

Головний спеціаліст з антикорупційних питань

А. В. Рощук

