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Міністру молоді та спорту
України
Жданову І.О.

Шановний Ігоре Олександровичу!

На виконання Постанови КМУ від 05.11.2008 р. № 976 «Про затвердження Порядку 
сприяння проведенню громадської експертизи органів виконавчої влади», згідно Рішення 
Громадської ради при Міністерстві молоді та спорту України від 05.04.2018 р. щодо 
проведення громадської експертизи щодо взаємодії Мінмолодьспорту з ГС «Федерація 
баскетболу України» в рамках проведення державного експерименту зі спортивними 
федераціями, Наказу Мінмолодьспорту від 16.05.2018 р. № 2188 та Рішення Правління 
Громадської ради від 10.08.2018 року про схвалення громадської експертизи, - Громадська 
рада при Міністерстві молоді та спорту України надає Міністерству молоді та спорту України 
відповідну Громадську експертизу - Експертні висновки і пропозиції за результатами 
проведення громадської експертизи щодо взаємодії Міністерства молоді та спорту України з 
громадською спілкою «Федерація баскетболу України» в рамках проведення державного 
експерименту зі спортивними федераціями для її розгляду, вивчення та застосування у 
встановленому законодавством порядку.

Додатки:
1. Громадська експертиза - Експертні висновки і пропозиції за результатами проведення 

громадської експертизи щодо взаємодії Міністерства молоді та спорту України з громадською 
спілкою «Федерація баскетболу України» в рамках проведення державного експерименту зі 
спортивними федераціями, з Додатками, 1,2,3;

2. Протокол від 10.08.2018 р. Правління Громадської ради при Міністерстві молоді та 
спорту України.

О.В. Онищенко
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Додаток 1
до експертних висновків 
і пропозицій за результатами 
проведення громадської експертизи

Документи надані Мінмолодьспорту, 
на основі яких здійснено громадську експертизу

1. Лист Міністерства молоді та спорту України до національних спортивних 
федерацій від 14.01.2015 р. № 153/5.2.

2. Лист ФБУ щодо наміру взяти участь в експерименті від 02.06.2015 р. №
196.

3. Договір від 13.08.2015 р. № 103/19/15 про проведення експерименту щодо 
залучення Міністерством молоді та спорту України національних спортивних 
федерацій до організації і проведення спортивних заходів з баскетболу.

4. Додаткова угода від 01.10.2015 р. № 1 до Договору від 13.08.2015 р. № 
103/19/15.

5. Додаткова угода від 07.04.2016 р. № 2 до Договору від 13.08.2015 р. № 
103/19/15.

6. Протокол наради від 12.07.2016 р. щодо проведення експерименту із 
залучення Міністерством національних спортивних федерацій з окремих 
олімпійських видів спорту до організації і проведення спортивних заходів, що 
зареєстрований від 21.07.2016 № 7/19/16 р.

7. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 17.10.2016 р. № 3923 
«Про проведення перевірки національних спортивних федерацій з окремих 
олімпійських видів спорту щодо стану проведення експерименту» (зміни внесені 
наказами від 03.11.2016 р. № 4151, від 10.11.2016 р. № 4234).

8. Звіт про проведення перевірки Всеукраїнської громадської організації 
«Федерація баскетболу України» відповідно до наказу Мінмолодьспорту від
17.10.2016 р. № 3923 «Про проведення перевірки національних спортивних 
федерацій з окремих олімпійських видів спорту щодо стану проведення 
експерименту».

9. Рішення Колегії Міністерства молоді та спорту України від 27.12.2016 р. 
№4-1/17/16.

10. Довідка про результати проведення експерименту щодо залучення 
Міністерством молоді та спорту України національних спортивних федерацій з 
окремих олімпійських видів спорту до організації і проведення спортивних 
заходів (до засідання Колегії Міністерства молоді та спорту України від
22.12.2016 р.).

11. Договір від 24.01.2017 р. № 4/17/17 про проведення експерименту щодо 
залучення Міністерством молоді та спорту України національних спортивних 
федерацій до організації і проведення спортивних заходів з баскетболу.

12. Додаткова угода від 26.05.2017 р. № 1 до Договору від 24.01.2017 р. № 
4/17/17.
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13. Додаткова угода від 19.07.2017 р. № 2 до Договору від 24.01.2017 р. № 
4/17/17.

14. Додаткова угода від 13.11.2017 р. № 3 до Договору від 24.01.2017 р. № 
4/17/17.

15. Додаткова угода від 13.12.2017 р. № 4 до Договору від 24.01.2017 р. № 
4/17/17.

16. Додаткова угода від 25.01.2018 р. № 5 до Договору від 24.01.2017 р. № 
4/17/17.

17. Лист Мінмолодьспорту до Держаудитслужби від 17.10.2016 р. № 
8746/17 щодо проведення перевірки. Відповідь Держаудитслужби від 27.10.2016 
р. № 03-14/228 (вх. 28.10.2016 № 14835/4-16) — відмова щодо проведення 
перевірки.

18. Лист Мінмолодьспорту на ім’я Прем’єр-міністра України В. Гройсмана
щодо проведення перевірки Держаудитслужбою роботи спортивних федерацій з 
державними коштами від 24.11.2016 р. № 1342/8.1/16.Доручення КМУ
Держаудитслужбі на ініціативний лист Міністерства від 21.12.2016 р. № 
43655/2/1-16 (вх. 21.12.2016 р. №1550/3-16) щодо перевірки.

19. Лист Державної аудиторської служби України від 10.05.2017 р. № 03- 
14/251 про проведення перевірок спортивних федерацій.

20. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 13.06.2017 р. № 2501 
«Про утворення робочої групи для розробки та вжиття заходів щодо усунення 
порушень, виявлених проведеними Держаудитслужбою ревізіями спортивних 
федерацій».

21. План заходів щодо усунення порушень, виявлених Державною 
аудиторською службою України ревізіями використання бюджетних коштів 
національними федераціями з олімпійських видів спорту, які залучені до 
експерименту з організації і проведення спортивних заходів, затверджений 
Міністром молоді та спорту України від 22.06.2017 р. № 3/54.

22. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 
постанов Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 152 і від 5 серпня 
2015 р. № 573»; відповідь Міністерства фінансів України від 10.10.2017 р. № 
09040-05-5/27303 про необхідність його доопрацювання проекту акта; відповідь 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 10.11.2017 р. № 3642- 
02/40748-03 щодо погодження проекту акта із зауваженнями.

23. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 152».

24. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів Українивід 05 серпня 2015 р. № 573».

25. Лист Мінмолодьспорту до Держаудитслужби від 18.10.2017 р. № 
8167/18 щодо проведення у І кварталі 2018 року перевірки федерацій за 2017 рік. 
Відповідь Держаудитслужби від 02.11.2017 р. № 03-14/616 (вх. 08.11.2017 р. № 
1539/4-17) — відмова щодо проведення перевірки.
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26. Лист Мінмолодьспорту на ім’я Прем’єр-міністра України В. Гройсмана 
від 20.11.2017 № 1404/18/17 щодо проведення перевірки Держаудитслужбою. 
Доручення Прем ’єр-міністра України В. Гройсмана від 19.12.2017 № 46843/1-1-17 
щодо проведення перевірки. Лист Держаудитслужби від 30.01.2018 № 03-14/43 
(вх. 31.01.2018р. № 1767/4-18).

27. Рішення Рахункової палати України від 19.12.2017 р. № 26-4.
28. Протокол наради від 25.01.2018 р. про результати участі спортивних 

федерацій в експерименті в період з 2015 по 2017 роки та плани на 2018 рік, що 
зареєстрований від 26.01.2018 р. № 2/18/18.

29. Інформація, надана національними спортивними федераціями з окремих 
олімпійських видів спорту, які залучені Міністерством молоді та спорту України 
до організацій проведення спортивних заходів, про стан проведенняексперименту 
(до наради від 25.01.2018 р.).

30. Доручення Віце-прем’єр-міністра України В. Кириленка від 23.04.2018 
р.№ 15360/1/1-18 до листа Держаудитслужби від 30.03.2018 р. № 03-12/120.

31. Частина аудиторського звіту державного фінансового аудиту виконання 
бюджетних програм з розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та 
резервного спорту, розвитку спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно- 
спортивної реабілітації, підготовки і участі національних збірних команд в 
Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Всесвітніх та Європейських, 
Паралімпійських і Дефлімпійських іграх за період з 01.01.2014 р. по 01.12.2017 р. 
(щодо роботи ФБУ в умовах експерименту).

32. Рішення Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної 
політики, спорту та туризму (протокол № 95 від 18 квітня 2018 року).

33. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 17.08.2015 р. № 2965 
«Про затвердження складу координаційної групи з впровадження експерименту».

34. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 25.11.2016 р. № 4440 
«Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінмолодьспорту від 
17.08.2015 р. №2965».

35. Накази Міністерства молоді та спорту України:
від 17.08.2015 р. № 2968 «Про залучення працівників штатної команди 

національної збірної команди України з баскетболу до проведення
експерименту»;

від 15.02.2017 р. № 642 «Про залучення працівників штатної команди 
національної збірної команди України з баскетболу до проведення
експерименту»;

від 17.05.2017 р. № 2027 «Про внесення змін у додаток до наказу 
Міністерства молоді та спорту України від 15.02.2017 р. № 642»;

від 20.02.2018 р. № 764 «Про залучення працівників штатної команди 
національної збірної команди України з баскетболу до проведення
експерименту».

36. https://blogs.pravda.com.ua/authors/zhdanov/5b3202528dae3/.
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