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ЗВІТ

про виконання Міністерством молоді та спорту України

розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року № 803-р

"Деякі питання запобігання корупції в міністерствах,

інших центральних органах виконавчої влади"

Антикорупційний захід № 1: Встановлення критеріїв прозорого розподілу
бюджетних коштів між олімпійськими видами спорту.

Статус реалізації заходу: у процесі виконання.

29.11.2017 року відбулося засідання Робочої групи з удосконалення
формули прозорого розподілу бюджетних коштів між олімпійськими видами
спорту. За підсумками засідання підготовлений проект наказу "Про Методичні
рекомендації щодо критеріїв прозорого розподілу бюджетних коштів між
олімпійськими видами спорту та порядку їх застосування", який візується в
структурних підрозділах Міністерства.

Антикорупційний захід № 2: Удосконалення процедури надання
спортивним федераціям статусу національної та позбавлення такого статусу.

Статус реалізації заходу: виконано.

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".

Зміни, внесені до Положення, дають можливість суттєво удосконалити
процедуру надання статусу національної спортивної федерації та позбавлення
такого статусу.

Знімаються зайві бюрократичні перепони в частині зменшення кількості
документів, що подаються федерацією – претендентом на отримання статусу, на
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розгляд та прийняття рішення постійного консультативно-дорадчого
органу Мінмолодьспорту.

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 з
боку осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Антикорупційний захід № 3: 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.

Статус реалізації заходу: у процесі виконання.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.05.2015
№ 600 "Про затвердження переліку підприємств державного сектору економіки,
які мають найбільші за розміром активи" до цієї категорії відноситься лише одне
державне підприємство, діяльність якого координує Мінмолодьспорт – державне
підприємство "Національний спортивний комплекс "Олімпійський" (далі – НСК
"Олімпійський").
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Таким чином, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів
України від 05.10.2016 № 803-р "Деякі запобігання корупції в міністерствах,
інших центральних органах виконавчої влади" наказом Міністра від 02.12.2016
№ 4534 була сформована робоча група зі створення наглядової ради на
НСК "Олімпійський".

Мінмолодьспортом розроблено, а Кабінетом Міністрів України прийнято
постанову від 9 серпня 2017 року № 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.

Також з метою реалізації зазначеного заходу 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.

Наказ розроблений з метою визначення принципів формування наглядової
ради на НСК "Олімпійський" та затвердження вимог до кандидатів членів
наглядової ради, а також компетенції та сукупності професійних навичок, якими
повинен володіти член наглядової ради, його професійних та особистих якостей.
Наказом Мінмолодьспорту від 13.12.2017 № 5142 "Про затвердження статуту
НСК "Олімпійський" затверджено у новій редакції статут НСК "Олімпійський".
Зазначена редакція передбачає зміни щодо функціонування наглядової ради.

Конкурсний відбір на 4 (чотири) посади незалежних членів наглядової
ради державного підприємства "НСК "Олімпійський" розпочався 03.03.2018.
Оголошення про проведення конкурсного відбору кандидатів на посади
незалежних членів наглядової ради державного підприємства "НСК
"Олімпійський" та необхідна інформація розміщені на офіційному сайті
Міністерство молоді та спорту України.

Створення наглядової ради на НСК "Олімпійський" підвищить прозорість
діяльності державного підприємства та підзвітність платникам податків. Це, у
свою чергу, сприятиме зменшенню можливих корупційних ризиків та підвищить
ефективність використання підприємством публічних фінансів.

Антикорупційний захід № 4: Забезпечення прозорості системи підтримки
та ефективності реалізації заходів громадських організацій-переможців конкурсу
з визначення проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими
організаціями, для виконання яких надається фінансова підтримка Міністерством
молоді та спорту України.

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/36116
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/36116
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/36116


4

Статус реалізації заходу: виконано.

Міністерство відповідно до підпункту 9 пункту 4 Положення про
Міністерство молоді та спорту України, надає в установленому порядку
державну підтримку виключно молодіжним та дитячим громадським
об'єднанням через механізм щорічного проведення конкурсу з визначення
програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського
суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049
(зі змінами).

У 2017 році Мінмолодьспортом проведено конкурс з визначення проектів,
розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для
реалізації яких надається фінансова підтримка у 2018 році (далі – Конкурс).

Наказом Мінмолодьспорту від 06.06.2017 № 2356 затверджено склад
конкурсної комісії з визначення проектів, розроблених молодіжними та
дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова
підтримка у 2018 році.

Слід зазначити, що Мінмолодьспортом проведено 3 засідання
вищезазначеної конкурсної комісії, які протокольно зафіксовані. З метою
уникнення корупційних ризиків під час затвердження рейтингу переможців
Конкурсу засідання конкурсної комісії з визначення проектів, розроблених
молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких
надається фінансова підтримка у 2018 році забезпечувалося он-лайн трансляцією
на каналі Мінмолодьспорту в YouTube.

Розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про
присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді
у розбудові України", який направлено листом від 21.06.2017 № 5308/3.3 на
погодження до Міністерства фінансів України та Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України. Проект акта погоджено із вказаними міністерствами
без зауважень (лист Мінфіну від 30.06.2017 № 09040-41-6/17353, лист
Мінекономрозвитку від 05.07.2017 № 3642-02/22672-03). Станом на сьогодні
проект акта направлено на розгляд до Міністерства юстиції України для
здійснення його юридичної експертизи (лист Мінмолодьспорту від 11.07.2017
№ 5795/3.4).

Відповідно до кроків, визначених у плані пріоритетних дій Уряду на
2017 рік, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від
03.04.2017 № 275, Міністерство молоді та спорту України у співпраці з
громадськістю розробило проект Указу Президента України "Про гранти
Президента України для підтримки ініціатив молоді".

Необхідність прийняття проекту, зокрема, зумовлена важливістю
удосконалення нормативно-правової бази з призначення грантів Президента
України для обдарованої молоді з метою формування сприятливих умов для

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/459-2014-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/459-2014-%D0%BF
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розвитку і самореалізації молодого покоління та створення дієвого
механізму підтримки ініціатив української молоді.

Даний проект нормативно-правового акта погоджений Міністерством
освіти України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України, обласними та Київською міською держаними
адміністраціями, Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, та
знаходиться на погодженні у Міністерстві інформаційної політики України.

Головний спеціаліст
з антикорупційних питань
Міністерства молоді та спорту України                                                    А. В. Рощук


