
 

 

П  Л  А  Н 

роботи Міністерства молоді та спорту України на 2022 рік 
 

№ 

з/п 

Розділ, зміст заходу Підстава для виконання Відповідальні, 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітки 

 

1 2 3 4 5 6 

1. НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

1.1 Розробка, підготовка пропозицій до проєктів 

 

законів України  

1.  Про ратифікацію Конвенції Ради Європи 

про комплексний підхід до питань безпеки, 

охорони та обслуговування під час 

футбольних матчів та інших спортивних 

заходів 

Указ Президента України від 12 січня 2011 року 

№ 24 «Про План заходів із виконання обов'язків 

та зобов'язань України, що випливають з її 

членства в Раді Європи» 
 

управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 

 

І півріччя Верховна 

Рада 

України 

2.  Про денонсацію Європейської конвенції 

про насильство та неналежну поведінку з 

боку глядачів під час спортивних заходів, і 

зокрема футбольних матчів 
 

Указ Президента України від 12 січня 2011 року 

№ 24 «Про План заходів із виконання обов'язків 

та зобов'язань України, що випливають з її 

членства в Раді Європи» 
 

управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 

І півріччя Верховна 

Рада 

України 

  

 

 

 

 

   

3.  Про внесення зміни до статті 3 Закону 

України «Про особливості забезпечення 

громадського порядку та громадської 

безпеки у зв'язку з підготовкою та 

проведенням футбольних матчів» у зв'язку 

з ратифікацією Конвенції Ради Європи про 

комплексний підхід до питань безпеки, 

Указ Президента України від 12 січня 2011 року 

№ 24 «Про План заходів із виконання обов'язків 

та зобов'язань України, що випливають з її 

членства в Раді Європи» 
 

управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 
 

І півріччя Верховна 

Рада 

України 
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охорони та обслуговування під час 

футбольних матчів та інших спортивних 

заходів 
4.  Про антидопінгову діяльність у спорті Закон України «Про ратифікацію Міжнародної 

конвенції про боротьбу з допінгом у спорті»; 

Закон України «Про ратифікацію Антидопінгової 

конвенції» 
 

управління 

міжнародного 

співробітництва та 

європейської 

інтеграції 

І півріччя Верховна 

Рада 

України 

5.  Про внесення зміни до статті 52 Закону 

України «Про фізичну культуру і спорт» 

щодо діяльності Національної лабораторії 

антидопінгового контролю 
 

Закон України «Про ратифікацію Міжнародної 

конвенції про боротьбу з допінгом у спорті»; 

Закон України «Про ратифікацію Антидопінгової 

конвенції» 

 

управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 
 

І півріччя Верховна 

Рада 

України 

актів Президента України 

указів 

6.  Про державні стипендії чемпіонам і 

призерам Олімпійських, Паралімпійських 

та Дефлімпійських ігор 

Указ Президента України від 18 серпня           

2004 року № 919 «Про державні стипендії 

чемпіонам і призерам Олімпійських, 

Паралімпійських та Дефлімпійських ігор» 

департамент 

олімпійського 

спорту 

І півріччя  

7.  Про стипендії Президента України для 

видатних та молодих і перспективних 

спортсменів України з олімпійських видів 

спорту та їх тренерів 

Указ Президента України від 13 листопада     

2019 року № 844 «Про стипендії Президента 

України для видатних та молодих і 

перспективних спортсменів України з 

олімпійських видів спорту та їх тренерів» 

департамент 

олімпійського 

спорту 

І та ІІ 

півріччя 

 

8.  Про призначення стипендій Президента 

України для видатних спортсменів 

України з неолімпійських видів спорту та 

їх тренерів 

Указ Президента України від 11 вересня          

2020 року № 388 «Про стипендії Президента 

України для видатних спортсменів України з 

неолімпійських видів спорту та їх тренерів» 

департамент 

фізичної культури та 

неолімпійських 

видів спорту 

І півріччя 

 

 

9.  Про призначення державних стипендій для 

видатних діячів фізичної культури і спорту 

Указ  Президента  України  від  10 вересня      

2011 року № 906 «Про державні стипендії для 

видатних діячів науки, освіти, культури і 

мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури і 

управління роботи з 

персоналом 

І, ІІ квартал  
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спорту та інформаційної сфери» 
10.  Про призначення стипендій Президента 

України для видатних спортсменів із 

паралімпійських і дефлімпійських видів 

спорту та їх тренерів 

Указ Президента України від 06 квітня            

2006 року № 290 «Про заходи щодо 

фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з 

інвалідністю та підтримки паралімпійського і 

дефлімпійського руху в Україні» 

Укрцентр 

«Інваспорт» 

протягом 

року 

 

11.  Про державні стипендії чемпіонам і 

призерам Паралімпійських та 

Дефлімпійських ігор 

Указ Президента України від 18 серпня           

2004 року № 919 «Про державні стипендії 

чемпіонам і призерам Олімпійських, 

Паралімпійських та Дефлімпійських ігор» 

Укрцентр 

«Інваспорт» 

протягом 

року 

 

12.  Про стипендії Президента України для 

дітей з інвалідністю, які мають високі 

досягнення у всеукраїнських спортивних 

змаганнях, та їх тренерів 

 

Указ Президента України від 30 липня 2019 року 

№ 561 «Про стипендії Президента України для 

дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення 

у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх 

тренерів» 

Укрцентр 

«Інваспорт» 

протягом 

року 

 

розпоряджень 

актів Кабінету Міністрів України 

13.    
 

  

постанов 

14.  Внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 04 лютого 2016 року  

№ 91 «Про заохочення спортсменів і 

тренерів з олімпійських та неолімпійських 

видів спорту» 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 

(зі змінами); Положення про Міністерство молоді 

та спорту України, затверджене постановою 

Кабінету Міністрів України від 02 липня         

2014 року № 220 (зі змінами) 

департамент 

олімпійського 

спорту 

І півріччя  

15.  Деякі питання діяльності державних 

центрів олімпійської підготовки 

Закони України: «Про управління об'єктами 

державної власності»; «Про фізичну культуру і 

спорт» (зі змінами); 

постанови Кабінету Міністрів України: 

від 07 вересня 2011 року № 948 «Про 

затвердження Положення про центр олімпійської 

підготовки»;  

від 02 липня 2014 року № 220 «Про 

затвердження Положення про Міністерство 

департамент 

олімпійського 

спорту 

І квартал  
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молоді та спорту України»;  

від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне 

використання державних коштів»;  

від 09 серпня 2017 року № 567 «Про утворення 

державної установи «Східний державний центр 

олімпійської підготовки з легкої атлетики» та 

державної установи «Західний державний центр 

олімпійської підготовки з легкої атлетики» та 

внесення змін до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України»; 

від 11 березня 2020 року № 216 «Деякі питання 

Міністерства молоді та спорту»;  

від 04 листопада 2020 року № 1089 «Про 

затвердження Стратегії розвитку фізичної 

культури і спорту на період до 2028 року» 
16.  Про затвердження Порядку та умов 

надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на розвиток 

спортивної інфраструктури, у тому числі 

реконструкцію, будівельно-ремонтні 

роботи об`єктів закладів фізичної культури 

і спорту, що забезпечують розвиток 

резервного спорту, льодових палаців/арен 

та стадіонів 

Бюджетний кодекс України, затверджений 

Верховною Радою України від 08 липня          

2010 року № 2456-VI; Стратегія розвитку 

фізичної культури і спорту на період до            

2028 року, затверджена постановою Кабінету 

Міністрів України від 04 листопада 2020 року    

№ 1089 

відділ інвестицій та 

розвитку 

спортивної 

інфраструктури 

січень  

17.  Про призначення стипендій Кабінету 

Міністрів України видатним спортсменам, 

тренерам та діячам фізичної культури і 

спорту 

Постанова Кабінету Міністрів України від          

24 січня 2002 року № 80 «Про заснування 

стипендій Кабінету Міністрів України для 

видатних спортсменів, тренерів та діячів 

фізичної культури і спорту» 

Укрцентр 

«Інваспорт» 

 
 

І півріччя   

18.  Деякі питання створення Українського 

молодіжного фонду 

Закон України «Про основні засади молодіжної 

політики» 

департамент 

молодіжної 

політики 

І-ІІ квартал  

19.  Про внесення змін до деяких актів Закон України «Про основні засади молодіжної департамент І-ІІ квартал  
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Кабінету Міністрів України (щодо змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 

18 грудня 2018 року № 1198 «Про 

затвердження типових положень про 

молодіжні консультативно-дорадчі 

органи») 

політики» молодіжної 

політики 

 

20.  Про затвердження Порядку присудження 

молодіжним центрам Національного знаку 

якості, моніторингу та оцінки 

ефективності їхньої діяльності 

Закон України «Про основні засади молодіжної 

політики» 

департамент 

молодіжної 

політики 

 

І-ІІ квартал  

21.  Про порядки використання коштів 

державного бюджету, про внесення змін до 

порядків використання коштів державного 

бюджету 

Бюджетний кодекс України, затверджений 

Верховною Радою України від 08 липня          

2010 року № 2456-VI; 

Закон України «Про державний бюджет України 

на 2022 рік» 

департамент 

економіки та 

фінансів 

протягом 

року 

у разі 

потреби 

22.  Проект постанови Кабінету Міністрів 

України «Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 04 грудня 

2016 року № 91 (в частині виплат 

винагород спортсменам і тренерам з 

олімпійських та неолімпійських видів 

спорту)» 
 

 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами) 

департамент 

фізичної культури 

та неолімпійських 

видів спорту 

IV квартал  

розпоряджень 

23.  Про стратегію забезпечення ефективної 

підготовки національних збірних команд 

України з олімпійських видів спорту 

Доручення Кабінету Міністрів України від         

16 вересня 2021 року № 42509/1/1-21 до листа 

Президента України від 10 вересня 2021 року      

№ 01-01/902 

департамент 

олімпійського 

спорту 

І півріччя  

24.  Про призначення стипендій Кабінету 

Міністрів України для видатних тренерів, 

які забезпечують підготовку спортсменів 

України до участі в Олімпійських та 

Паралімпійських іграх 

Постанова Кабінету Міністрів України від         

14 грудня 2012 року № 1286 «Про заснування 

стипендії Кабінету Міністрів України для 

видатних тренерів, які забезпечують підготовку 

спортсменів до участі в Олімпійських та 

департамент 

олімпійського 

спорту 

І півріччя  
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Паралімпійських іграх» 
25.  Про призначення стипендій Кабінету 

Міністрів України для видатних 

спортсменів, тренерів та діячів фізичної 

культури і спорту   

Постанова Кабінету Міністрів України від          

24 січня 2002 року № 80 «Про заснування 

стипендій для видатних спортсменів, тренерів та 

діячів фізичної культури і спорту» 

департамент 

олімпійського 

спорту 

ІІ півріччя  

26.  Про перерозподіл деяких видатків 

державного бюджету, передбачених 

Мінмолодьспорту на 2022 рік 

Стаття 23 Бюджетного кодексу України, 

затвердженого Верховною Радою України від     

08 липня 2010 року № 2456-VI 

департамент 

економіки та 

фінансів 

протягом 

року 

у разі 

потреби 

27.  Про затвердження розподілу обсягу 

субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на розвиток спортивної 

інфраструктури, у тому числі 

реконструкцію, будівельно-ремонтні 

роботи об`єктів закладів фізичної культури 

і спорту, що забезпечують розвиток 

резервного спорту, льодових палаців/арен 

та стадіонів 

Бюджетний кодекс України, затверджений 

Верховною Радою України від 08 липня         

2010 року № 2456-VI; Стратегія розвитку 

фізичної культури і спорту на період до          

2028 року, затверджена постановою Кабінету 

Міністрів України від 04 листопада 2020 року   

№ 1089 

відділ інвестицій та 

розвитку спортивної 

інфраструктури 

лютий   

28.  Про присудження Премії Кабінету 

Міністрів України за особливі досягнення 

молоді у розбудові України 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від          

21 листопада 2007 року № 1333 «Про Премію 

Кабінету Міністрів України за особливі 

досягнення молоді у розбудові України» 

департамент 

молодіжної 

політики 
 

ІІ-ІІІ квартал 

  

 

наказів щодо реалізації державної політики у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно - патріотичного виховання: 
 щодо положень  

29.  Про внесення Змін до Положення про 

національні збірні команди з видів спорту, 

визнаних в Україні (наказ 

Мінмолодьспорту від 21 серпня 2015 року 

№ 3027, зареєстрований в Мін’юсті           

07 вересня   2015 року за № 1078/27523) 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 

(зі змінами) 

департамент 

олімпійського 

спорту  

І півріччя  

30.  Про внесення змін до розділу ІІІ 

Положення про школу вищої спортивної 

майстерності 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 

(зі змінами); 

Закон України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо сприяння розвитку 

департамент 

олімпійського 

спорту 

І квартал  
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фізичної культури і спорту» 
31.  Про затвердження зміни до Положення 

про порядок організації і проведення 

офіційних спортивних змагань і 

навчально-тренувальних зборів та порядок 

матеріального забезпечення їх учасників, 

(затвердженого наказом Міністерства 

молоді та спорту України від 09 лютого 

2018 року № 617, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 03 березня 

2018 року за № 264/31716) 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 

(зі змінами); 

Закон України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо сприяння розвитку 

фізичної культури і спорту» 

департамент 

олімпійського 

спорту 

ІІ квартал  

32.  Про затвердження зміни до Порядку 

проведення атестації тренерів (тренерів-

викладачів), (наказ Міністерства молоді та 

спорту України від 13 січня 2014 року       

№ 45, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 29 січня 2014 року за      

№ 180/24957) 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт»; 

Закон України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо сприяння розвитку 

фізичної культури і спорту» 

департамент 

олімпійського 

спорту 

ІІІ квартал  

33.  Затвердження положень (регламентів) з 

організації та проведення спортивних 

заходів з неолімпійських видів спорту та 

спорту ветеранів 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року  № 220 

(зі змінами) 

департамент 

фізичної культури 

та неолімпійських 

видів спорту 

І півріччя 
   

 

34.  Погодження положень про проведення 

фізкультурно-оздоровчих заходів ФСТ 

Єдиний календарний план фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів України на 

2022 рік 
 

департамент 

фізичної культури 

та неолімпійських 

видів спорту 

І півріччя  

35.  Погодження положень про проведення 

фізкультурно-оздоровчих заходів ВЦФЗН  

«Спорт для всіх» 

Єдиний календарний план фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів України на 

2022 рік 

департамент 

фізичної культури 

та неолімпійських 

видів спорту 

І півріччя  

36.  Про внесення змін до Положення про 

центри фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх»» 

Власна ініціатива департамент 

фізичної культури 

та неолімпійських 

І півріччя  
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видів спорту 
37.  Наказ Міністерства молоді та спорту 

України «Про затвердження Положення 

про проведення моніторингу основних 

показників рухової активності різних 

вікових груп та соціальних верств 

населення, стимулюючих і стримуючих 

факторів» 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від          

04 листопада 2020 року № 1089 «Про 

затвердження Стратегії розвитку фізичної 

культури і спорту на період до 2028 року» 

департамент 

фізичної культури 

та неолімпійських 

видів спорту 

 

 

III квартал  

38.  Наказ Міністерства молоді та спорту 

України «Про затвердження Типового 

положення про організацію безпечних 

маршрутів для пішохідного, 

велосипедного та водного туризму» 
 

 

Ініціатива Міністерства молоді та спорту 

України 

департамент 

фізичної культури 

та неолімпійських 

видів спорту 

 

IV квартал  

 щодо порядків  

39.  Про внесення змін до Реєстру спортивних 

рекордів з визнаних в Україні видів спорту 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 

(зі змінами); наказ Мінмолодьспорту від             

18 грудня 2013 року № 1276, зареєстрований в 

Мін’юсті 10 січня  2014 року за  № 13/24790 

«Про затвердження Порядку ведення Реєстру 

спортивних рекордів з визнаних в Україні видів 

спорту» 

департамент 

олімпійського 

спорту 

протягом 

року 

у разі 

надходжен-

ня 

пропозицій 

від 

федерацій 

40.  Про внесення змін до Кваліфікаційних 

норм та вимог Єдиної спортивної 

класифікації України з олімпійських видів 

спорту (наказ Мінмолодьспорту від           

17 квітня 2014 року № 1258, 

зареєстрований у Мін’юсті 08 травня      

2014 року за № 488/25265) (зі змінами) 

Закон  України «Про фізичну культуру і спорт» 

(зі змінами); Положення про Міністерство молоді 

та спорту України, затверджене постановою 

Кабінету Міністрів України від 02 липня          

2014 року № 220 (зі змінами)  

департамент 

олімпійського 

спорту 

протягом 

року 

у разі 

надходжен-

ня 

пропозицій 

від 

федерацій 

41.  Про внесення змін до Норм витрат на 

нагородження переможців та призерів 

Постанови Кабінету Міністрів України: від         

06 лютого 1992 року № 63 «Про впорядкування 

департамент 

олімпійського 

І півріччя  
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спортивних змагань державного рівня 

(наказ Мінмолодьспорту від 27 січня     

2014 року № 144, зареєстрований у 

Мін’юсті 06 лютого 2014 року за               

№ 246/25023) 

фінансування та матеріального забезпечення у 

галузі спорту»; від 18 вересня 2013 року № 689 

«Про затвердження норм витрат на проведення 

спортивних заходів державного та міжнародного 

рівня»; 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року           

№ 220 (зі змінами) 

спорту 

42.  Про внесення зміни до наказу 

Мінмолодьспорту від 26 червня 2014 року         

№ 2094 «Про затвердження Нормативів 

обладнання та інвентарю, що 

рекомендуються для забезпечення 

національних збірних команд України з 

видів спорту та оснащення спортивних 

споруд, на яких здійснюється підготовка 

національних збірних команд», 

зареєстрованого у Мін’юсті 17 липня    

2014 року за № 831/25608 

Закон  України «Про фізичну культуру і спорт» 

(зі змінами); 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами) 

департамент 

олімпійського 

спорту 

І півріччя  

43.  Про внесення зміни до наказу 

Мінмолодьспорту від 19 червня 2008 року             

№ 2489 «Про затвердження нормативно-

правових актів з питань забезпечення 

спортивним одягом, взуттям та 

аксесуарами, спортивним інвентарем 

індивідуального користування», 

зареєстрованого у Мін’юсті 14 серпня   

2008 року за № 752/15443 

Закон  України «Про фізичну культуру і спорт» 

(зі змінами); 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 № 220 (зі 

змінами) 

департамент 

олімпійського 

спорту 

І півріччя  

44.  Про внесення змін до Кваліфікаційних 

норм та вимог Єдиної спортивної 

класифікації України з неолімпійських 

видів спорту, затверджених наказом 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами) 

департамент 

фізичної культури 

та неолімпійських 

видів спорту 

протягом 

року  
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Міністерства молоді та спорту України від 

24.04.2014  № 1305, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 14 травня 

2014 р. за № 497/25274 
ї 

 

45.  Про затвердження Порядку реалізації 

програм, проєктів та проведення заходів у 

сферах державної молодіжної політики та 

національно-патріотичного виховання 
 

Внесення змін до: 

Порядку подання фінансових звітів про 

реалізацію програм, проєктів та 

проведення заходів державної політики у 

молодіжній сфері, зареєстрованому в 

Мін’юсті 22 серпня 2014 року за                

№ 1015/25792; 
 

Порядку подання творчих звітів про 

реалізацію проєкту, проведення заходу та 

підсумкових звітів про виконання 

договору та здійснення їх моніторингу, 

зареєстрованому в Мін’юсті 07 липня   

2014 року за № 736/25513 

Власна ініціатива департамент 

молодіжної 

політики 

І півріччя  

46.  Внесення змін до Порядку здійснення 

Українсько-Польських обмінів молоддю та 

проведення заходів відповідно до 

Договору між Кабінетом Міністрів 

України та Урядом Республіки Польща 

про Українсько-Польську Раду обміну 

молоддю, затвердженого наказом 

Мінмолодьспорту від 04.07.2016 № 2643, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 11 липня 2016 р. за № 937/29067  

Власна ініціатива департамент 

молодіжної 

політики 

I квартал   
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(зі змінами) 
47.  Внесення змін до Порядку здійснення 

обмінів молоддю України та Литви та 

проведення заходів відповідно до Угоди 

між Урядом України та Урядом 

Литовської Республіки про Раду обмінів 

молоддю України та Литви, затвердженого 

наказом Мінмолодьспорту від 16.11.2016  

№ 4297, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції 18 листопада 2016 року за                       

№ 1498/29628 (зі змінами) 

Власна ініціатива департамент 

молодіжної 

політики 

I квартал 

 

 

щодо створення та діяльності 

48.  Про присвоєння кваліфікаційної категорії 

тренерів (тренерів-викладачів) 

 

Закон  України «Про фізичну культуру і спорт» 

(зі змінами) 

департамент 

олімпійського 

спорту 

І півріччя у разі 

проведення 

відповідної 

комісії 

49.  Про надання вищої категорії та статусу 

«спеціалізована» дитячо-юнацьким 

спортивним школам 

Закон  України «Про фізичну культуру і спорт» 

(зі змінами) 

департамент 

олімпійського 

спорту 

І півріччя у разі 

проведення 

відповідної 

комісії 

50.  Про визначення рейтингу закладів 

фізичної культури і спорту 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 

(зі змінами); Положення про рейтинг з 

олімпійських та неолімпійських видів спорту в 

Україні, затверджене наказом Мінмолодьспорту 

від 09 липня 2020 року № 530, зареєстрованим у 

Мін’юсті 14 серпня 2020 року за № 785/35068 

департамент 

олімпійського 

спорту 

І квартал  

51.  Про затвердження складу робочої групи з 

формування календарного плану заходів 

національно-патріотичного виховання на 

2022 рік 

Наказ Мінмолодьспорту від 05 квітня 2019 року 

№ 1740 «Про затвердження Порядку формування 

календарних планів заходів щодо реалізації 

державної політики з питань молоді та 

національно-патріотичного виховання», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

25 квітня 2019 року за № 437/33408 (зі змінами) 

відділ національно-

патріотичного 

виховання 

І півріччя  

52.  Про затвердження складу конкурсної Постанова Кабінету Міністрів України від         відділ національно- ІІ півріччя  
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комісії з розгляду проектів національно-

патріотичного виховання, розроблених 

інститутами громадянського суспільства, 

для реалізації яких надається фінансова 

підтримка у 2023 році 

12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження 

Порядку проведення конкурсу з визначення 

програм (проектів, заходів), розроблених 

інститутами громадянського суспільства, для 

виконання (реалізації) яких надається фінансова 

підтримка» (зі змінами) 

патріотичного 

виховання 

 

53.  Про деякі питання прийому звітності за 

формою № 2-ФК (річна) «Звіт з фізичної 

культури і спорту» за 2022 рік 

Наказ Міністерства молоді та спорту України 

від 27 вересня 2021 року № 3589 «Про 

затвердження форми звітності № 2-ФК (річна) 

«Звіт із фізичної культури і спорту» та Інструкції 

щодо її заповнення», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 18.10.2021 за         

№ 1346/36968 

 

департамент 

фізичної культури 

та неолімпійських 

видів спорту 

 

II півріччя  

з організації та проведення заходів  

54.  Про пріоритетність літніх олімпійських 

видів спорту на 2022-2024 роки  

Закон України «Про фізичну культуру і спорт»; 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами) 

департамент 

олімпійського 

спорту 

І квартал  

55.  Про затвердження кількісного складу 

національних збірних команд України із 

зимових олімпійських видів спорту на 

2022-2023 рр. 

Закон  України «Про фізичну культуру і спорт»;  

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами)  

департамент 

олімпійського 

спорту 

ІІ квартал  

56.  Про затвердження складу національних 

збірних команд України із зимових 

олімпійських видів спорту на         

2022/2023 роки 

Закон  України «Про фізичну культуру і спорт»; 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220  

департамент 

олімпійського 

спорту 

ІІ квартал  

57.  Про затвердження системи відбору 

спортсменів до складу національної 

збірної команди України для участі в 

офіційних міжнародних змаганнях у      

Рішення колегії Міністерства молоді та спорту 

від 28 жовтня 2021 року № 3-17/4.1 «Про 

результати участі національної збірної команди 

України в Іграх XXXII Олімпіади Токіо-2020 у  

департамент 

олімпійського 

спорту 

І квартал  
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2022 році з видів спорту м. Токіо (Японія), що відбулися у 2021 році, та 

хід підготовки національної збірної команди 

України до участі в XXIV зимових Олімпійських 

іграх 2022 року в м. Пекін (КНР)»; 

Положення про департамент олімпійського 

спорту, затверджене наказом Мінмолодьспорту 

від 27 серпня 2013 року № 68 
58.  Про участь офіційної делегації 

національної збірної команди України в 

XV зимовому  Європейському юнацькому 

олімпійському фестивалі 2021 року в         

м. Вуокатті, м. Лахті  (Фінляндія) 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 

(зі змінами); Положення про Міністерство 

молоді та спорту України, затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від      

02 липня 2014 року № 220 (зі змінами); 

Положення про національні збірні команди з 

видів спорту, визнаних в Україні, затверджене 

наказом Мінмолодьспорту від 21 вересня       

2015 року № 3027, зареєстрованим у Мін’юсті  

07 вересня 2015 року за № 1078/27523; Порядку 

комплектування національних збірних команд 

України з олімпійських видів спорту та внесення 

змін до наказу Міністерства молоді та спорту 

України від 11 серпня 2014 року № 2624, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

04 січня 2021 року за № 4/35626 

департамент 

олімпійського 

спорту 

І квартал  

59.  Про участь офіційної делегації 

національної збірної команди України у 

ХХIV зимових Олімпійських іграх        

2022 року в м. Пекін (Китайська Народна 

Республіка) 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 

(зі змінами); Положення про Міністерство 

молоді та спорту України, затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від      

02 липня 2014 року № 220 (зі змінами); 

Положення про національні збірні команди з 

видів спорту, визнаних в Україні, затверджене 

наказом Мінмолодьспорту від 21 вересня       

2015 року № 3027, зареєстрованим у Мін’юсті 

07 вересня 2015 року за № 1078/27523; Порядку 

департамент 

олімпійського 

спорту 

І квартал  
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комплектування національних збірних команд 

України з олімпійських видів спорту та внесення 

змін до наказу Міністерства молоді та спорту 

України від 11 серпня 2014 року № 2624, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

04 січня 2021 року за № 4/35626 
60.  Про затвердження кількісного складу 

національної збірної команди України з 

літніх олімпійських видів спорту на 2023 

рік 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 

(зі змінами); Положення про надання на 

конкурсних засадах спортивній федерації статусу 

національної та позбавлення такого статусу, 

затверджене постановою Кабінету Міністрів 

України від 18 січня 2012 року № 22; Положення 

про Міністерство молоді та спорту України, 

затверджене постановою Кабінету Міністрів 

України від 02 липня 2014 року № 220 (зі 

змінами)  

департамент 

олімпійського 

спорту 

ІV квартал  

61.  Про затвердження складу національних 

збірних команд України з літніх 

олімпійських видів спорту на 2023 рік 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт»; 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року          

№ 220 (зі змінами) 

департамент 

олімпійського 

спорту 

ІV квартал федерації з 

літніх 

олімпійсь-

ких видів 

спорту 

62.  Про затвердження системи відбору 

спортсменів до складу спортсменів-

кандидатів до національної збірної 

команди України для участі в                    

ІІІ Європейських іграх 2023 року в            

м. Краків (Республіка Польща) 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року         

№ 220 (зі змінами) 

департамент 

олімпійського 

спорту 

ІV квартал НОК 

України 

федерації з 

літніх 

олімпійсь-

ких видів 

спорту 

63.  Про затвердження складу спортсменів-

кандидатів для участі в Іграх XXXIII 

Олімпіади 2024 року в м. Париж (Франція)  

Стаття 37 Закону України «Про фізичну культуру 

і спорт», підпункту 23 пункту 4, пункту 8 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року        

№ 220 (зі змінами); Порядок комплектування 

департамент 

олімпійського 

спорту 

ІV квартал федерації з 

літніх 

олімпійсь-

ких видів 

спорту 
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національних збірних команд України з 

олімпійських видів спорту, затверджений 

наказом Міністерства молоді та спорту України 

від 18 листопада 2020 року № 2614, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

04 січня 2021 року за № 4/35626 
64.  Про затвердження календарного плану 

надання фінансової підтримки інститутам 

громадянського суспільства на реалізацію 

проєктів, заходів національно-

патріотичного виховання на 2022 рік  

Державна цільова соціальна програма 

національно-патріотичного виховання на період 

до 2025 року, затверджена постановою Кабінету 

Міністрів України від 30 червня 2021 року         

№ 673, постанова Кабінету Міністрів України від 

22 лютого 2012 року № 116 «Про затвердження 

Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для здійснення заходів 

державної політики з питань молоді та державної     

підтримки    молодіжних   та  дитячих    

громадських   організацій» (зі змінами), наказ 

Мінмолодьспорту від 03 березня 2016 року         

№ 808 «Про затвердження Порядку реалізації 

програм, проектів та проведення заходів 

державної політики в молодіжній сфері та сфері 

національно-патріотичного виховання» 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

25 березня 2016 року за № 453/28583 (зі змінами) 

відділ національно-

патріотичного 

виховання  

І півріччя  

65.  Про затвердження календарного плану 

заходів щодо національно-патріотичного 

виховання молоді на 2022 рік 

Державна цільова соціальна програма 

національно-патріотичного виховання на період 

до 2025 року, затверджена постановою Кабінету 

Міністрів України від 30 червня 2021 року           

№ 673, постанова Кабінету Міністрів України від 

22 лютого 2012 року № 116 «Про затвердження 

Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для здійснення заходів 

державної політики з питань молоді та державної     

відділ національно-

патріотичного 

виховання  

І півріччя  
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підтримки    молодіжних   та  дитячих    

громадських   організацій» (зі змінами), наказ 

Мінмолодьспорту від 03 березня 2016 року                 

№ 808 «Про затвердження Порядку реалізації 

програм, проектів та проведення заходів 

державної політики в молодіжній сфері та сфері 

національно-патріотичного виховання» 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

25 березня 2016 року за № 453/28583  (зі 

змінами) 
66.  Про організацію та проведення конкурсу з 

визначення проєктів національно- 

патріотичного виховання, розроблених 

інститутами громадянського суспільства, 

для реалізації яких надається фінансова 

підтримка у 2023 році 

 відділ національно-

патріотичного 

виховання 

І півріччя  

67.  Про затвердження календарного плану 

заходів щодо реалізації державної 

політики з питань молоді на 2022 рік 

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 

05 квітня 2019 року №1740 «Про затвердження 

Порядку формування календарного плану заходів 

щодо реалізації державної політики з питань 

молоді», зареєстрований в Мін’юсті 25 квітня 

2019 року за № 437/33408 

департамент 

молодіжної 

політики 

 

I-II квартал   

68.  Про затвердження календарного плану на 

2022 рік здійснення молодіжних обмінів 

відповідно до Договору між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом Республіки 

Польща про Українсько-Польську Раду 

обміну молоддю 

Порядок здійснення Українсько-Польських 

обмінів молоддю Порядку здійснення 

Українсько-Польських обмінів молоддю та 

проведення заходів відповідно до Договору між 

Кабінетом Міністрів України та Урядом 

Республіки Польща про Українсько-Польську 

Раду обміну молоддю, затверджений наказом 

Мінмолодьспорту від 04 липня 2016 року            

№ 2643, зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 11 липня 2016 року за № 937/29067 (зі 

змінами) 

департамент 

молодіжної 

політики 

 

IІ-ІІІ квартал   
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69.  Про затвердження календарного плану на 

2022 рік здійснення обмінів молоді 

відповідно до Угоди між Урядом України 

та Урядом Литовської республіки про Раду 

обміну молоддю України та Литви 

Порядок здійснення обмінів молоддю України та 

Литви та проведення заходів відповідно до Угоди 

між Урядом України та Урядом Литовської 

Республіки про Раду обмінів молоддю України та 

Литви, затверджений наказом Мінмолодьспорту 

від 16 листопада 2016 року № 4297, 

зареєстрований в Міністерстві юстиції                  

18 листопада 2016 року за № 1498/29628 (зі 

змінами) 

департамент 

молодіжної 

політики 

 

І півріччя  

70.  Організація та проведення конкурсу з 

визначення проєктів, розроблених 

молодіжними та дитячими громадським 

організаціями, для реалізації яких 

надається фінансова підтримка у 2022 році 

Закон України «Про Державний бюджет України 

на 2020 рік»; 

постанова Кабінету Міністрів України від           

12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження 

Порядку проведення конкурсу з визначення 

програм (проектів, заходів), розроблених 

інститутами громадянського суспільства, для 

виконання (реалізації) яких надається фінансова 

підтримка» 

департамент 

молодіжної 

політики 

 

І-ІІ квартал  

71.  Організація та проведення конкурсу з 

визначення проєктів, розроблених 

молодіжними та дитячими громадським 

організаціями, для реалізації яких 

надається фінансова підтримка у 2023 році 

Закон України «Про Державний бюджет України 

на 2020 рік»; 

постанова Кабінету Міністрів України від           

12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження 

Порядку проведення конкурсу з визначення 

програм (проектів, заходів), розроблених 

інститутами громадянського суспільства для 

виконання (реалізації) яких надається фінансова 

підтримка» 

департамент 

молодіжної 

політики 

 

протягом року  

72.  Про визначення переможця національного 

конкурсу «Молодіжна столиця України» 

на 2022 рік 

Положення про національний конкурс 

«Молодіжна столиця України», затверджене 

наказом Мінмолодьспорту від 17 квітня           

2019 року № 1905, зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України 10 травня 2019 року за              

№ 482/33453 

департамент 

молодіжної 

політики 

 

ІІ-ІІІ квартал  
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 планово-фінансові  

73.  Про затвердження переліку проєктів 

національно-патріотичного виховання, 

розроблених інститутами громадянського 

суспільства, для реалізації яких надається 

фінансова підтримка у 2022 році 

Державна цільова соціальна програма 

національно-патріотичного виховання на період 

до 2025 року, затверджена постановою Кабінету 

Міністрів України від 30 червня 2021 року         

№ 673; постанови Кабінету Міністрів України: 

від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу з 

визначення програм (проєктів, заходів), 

розроблених інститутами громадянського 

суспільства, для виконання (реалізації) яких 

надається фінансова підтримка» (зі змінами), від 

22 лютого 2012 року № 116 «Про затвердження 

Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для здійснення заходів 

державної політики з питань молоді та державної 

підтримки молодіжних та дитячих громадських 

організацій» (зі змінами) 

відділ національно-

патріотичного 

виховання 

січень  

74.  Про надання фінансової підтримки 

інститутам громадянського суспільства на 

реалізацію проєктів, заходів національно-

патріотичного виховання на 2022 рік  

Державна цільова соціальна програма 

національно-патріотичного виховання на період 

до 2025 року, затверджена постановою Кабінету 

Міністрів України від 30 червня 2021 року          

№ 673, постанова Кабінету Міністрів України від 

22 лютого 2012 року № 116 «Про затвердження 

Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для здійснення заходів 

державної політики з питань молоді та державної     

підтримки    молодіжних   та  дитячих    

громадських   організацій» (зі змінами), наказ 

Мінмолодьспорту від 03 березня 2016 року         

№ 808 «Про затвердження Порядку реалізації 

програм, проектів та проведення заходів 

державної політики в молодіжній сфері та сфері 

відділ національно-

патріотичного 

виховання 

І півріччя  
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національно-патріотичного виховання» 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

25 березня 2016 року за № 453/28583 (зі змінами) 
75.  Про затвердження паспортів бюджетних 

програм на 2022 рік за відповідними 

кодами програмної класифікації видатків 

Підпункт 2.1 пункту 2 наказу Міністерства 

фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 

«Про паспорти бюджетних програм» 

департамент 

економіки та 

фінансів 

січень -

квітень 

 

76.  Про надання дозволу на попередню оплату 

товарів, робіт і послуг 

Постанова Кабінету Міністрів України від          

04 грудня 2019 року № 1070 «Деякі питання 

здійснення розпорядниками (одержувачами) 

бюджетних коштів попередньої оплати товарів, 

робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні 

кошти» 

департамент 

економіки та 

фінансів 

протягом 

року 

 

77.  Про затвердження Єдиного календарного 

плану фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України на 2023 рік 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 

(зі змінами); Положення про Міністерство 

молоді та спорту України, затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від     

02 липня 2014 року № 220 (зі змінами) 

департамент 

олімпійського 

спорту 

грудень  

інші 

78.  Оновлення Інструкцій з діловодства, 

порядків та правил роботи зі зверненнями 

громадян та запитами на публічну 

інформацію у Мінмолодьспорті з 

урахуванням змін у законодавстві 

Постанова Кабінету Міністрів України від          

17 січня 2021 року № 55 «Деякі питання 

документування управлінської діяльності» 

Закони України «Про звернення громадян»; «Про 

доступ до публічної інформації»; «Про 

електронні документи та електронний 

документообіг» 

 

відділ контролю, 

діловодства та 

звернень громадян 

І півріччя за потреби 

79.  Про внесення зміни до наказу 

Мінсім’ямолодьспорту від 23 вересня   

2005 року № 2097 «Про впорядкування 

умов оплати праці працівників бюджетних 

установ, закладів та організацій галузі 

фізичної культури і спорту» (у зв’язку з 

внесенням змін до законодавства ) 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року         

№ 220 (зі змінами) 

департамент 

економіки та 

фінансів 

І півріччя  
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80.  Про внесення зміни до наказу 

Держкомспорту від 29 грудня 2002 року   

№ 2850 «Про затвердження Порядку 

виплати щомісячної надбавки за вислугу 

років і Порядку виплати щорічної 

грошової винагороди за сумлінну працю, 

зразкове виконання службових обов'язків        

окремим категоріям працівників 

спортивних шкіл усіх типів та 

спеціалізованих навчальних закладів 

спортивного профілю» (з метою 

приведення у відповідність до чинного 

законодавства) 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року          

№ 220 (зі змінами) 

департамент 

економіки та 

фінансів 

І півріччя  

81.  Моніторинг діяльності закладів дитячо-

юнацького та резервного спорту 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року         

№ 220 (зі змінами) 

департамент 

олімпійського 

спорту 

І півріччя  

82.  Моніторинг проведення чемпіонатів 

України з олімпійських видів спорту 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року         

№ 220 (зі змінами) 

департамент 

олімпійського 

спорту 

протягом 

періоду   

 

83.  Затвердження положень (регламентів) з 

організації та проведення спортивних 

заходів з олімпійських видів спорту 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року         

№ 220 (зі змінами) 

департамент 

олімпійського 

спорту 

І півріччя  

84.  Укладання договорів зі спортивними 

федераціями, яким надано статус 

національної спортивної федерації та 

додаткових угод до них 

Положення про надання на конкурсних засадах 

спортивній федерації статусу національної та 

позбавлення такого статусу, затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від     

18 січня 2012 року № 22 (зі змінами) 

департамент 

олімпійського 

спорту 

І півріччя у разі 

потреби 

85.  Затвердження правил проведення змагань 

з олімпійських видів спорту 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 

(зі змінами); Положення про Міністерство 

молоді та спорту України, затверджене 

департамент 

олімпійського 

спорту 

І півріччя  
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постановою Кабінету Міністрів України від      

02 липня 2014 року № 220 (зі змінами) 
86.  Вивчення питання щодо можливостей 

залучення до наукового супроводу 

підготовки спортсменів наукових парків 

закладів вищої освіти, наукових установ 

Стратегія розвитку фізичної культури і спорту до 

2028 року, затверджена постановою Кабінету 

Міністрів України від 04 листопада 2020 року   

№ 1089;  

План заходів на 2021-2022 роки щодо реалізації 

першого етапу Стратегії розвитку фізичної 

культури і спорту на період до 2028 року, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 03 березня 2021 року № 163-р 

департамент 

олімпійського 

спорту  

І півріччя у разі 

надходжен-

ня 

пропозицій 

від 

організацій 

87.  Розгляд документів щодо визнання закладу 

фізичної культури і спорту суб’єктом 

сфери фізичної культури і спорту, що має 

право використовувати у своїй діяльності 

спортивну вогнепальну зброю (крім 

бойової) 

Постанова Кабінету Міністрів України від        

27 грудня 2018 року № 1207 «Про затвердження 

Порядку придбання, зберігання, перевезення і 

використання спортивної зброї, боєприпасів до 

неї, утримання стрілецьких тирів, стрільбищ та 

стендів»; 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року         

№ 220 (зі змінами) 

департамент 

олімпійського 

спорту 

І півріччя у разі 

надходжен-

ня 

пропозицій 

від 

організацій 

88.  Оновлення навчальних програм з видів 

спорту для закладів фізичної культури і 

спорту  

Постанова Кабінету Міністрів України від        

05 листопада 2008 р. № 993  «Про затвердження 

Положення про дитячо-юнацьку спортивну 

школу»; Положення про Міністерство молоді та 

спорту України, затверджене постановою 

Кабінету Міністрів України від 02 липня      

2014 року № 220 (зі змінами) 

департамент 

олімпійського 

спорту 

протягом 

періоду   

НОК 

України, 

всеукра-

їнські 

федерації з 

олімпійсь-

ких видів 

спорту 

89.  Затвердження цільових комплексних 

програм підготовки національної збірної 

команди України з видів спорту до Ігор 

ХХХІІІ Олімпіади 2024 року в м. Париж 

(Франція) на 2022-2024 роки; планів 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 

(зі змінами); Положення про Міністерство 

молоді та спорту України, затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від     

02 липня 2014 року № 220 (зі змінами); 

департамент 

олімпійського 

спорту 

І квартал НОК 

України, 

всеукра-

їнські 

федерації з 

олімпійсь-
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підготовки національної збірної команди 

України з видів спорту до головних 

змагань сезону на 2022 рік; системи 

відбору спортсменів окремих офіційних 

делегацій з видів спорту для участі в 

міжнародних спортивних змаганнях на 

2022 рік 

Концепція підготовки до Ігор ХХХІІІ Олімпіади 

2024 року в м. Париж (Франція) 

ких видів 

спорту 

90.  Переведення тренерів-лікарів та тренерів-

масажистів з державної установи 

«Управління збірних команд та 

забезпечення спортивних заходів 

«Укрспортзабезпечення» до державної 

установи «Український медичний центр 

спортивної медицини» та передачі 

функцій, пов’язаних з медичним 

забезпеченням національних збірних 

команд України 

Пункт 4 Рішення Колегії Міністерства молоді та 

спорту України від 08 квітня 2021 року № 1-5/4.1 

департамент 

олімпійського 

спорту 

І півріччя  

91.  Організація вакцинації та проходження 

медичного огляду учасниками XXIV 

зимових Олімпійських ігор 2022 року та 

інших видів спорту 

Пункт 5 рішення Колегії Міністерства молоді та 

спорту України від 28 жовтня 2021 року               

№ 3-17/4.1 

 

департамент 

олімпійського 

спорту 

І півріччя  

92.  Сприяння переходу закладів лікарсько-

фізкультурної допомоги областей та           

м. Києва із сфери управління охорони 

здоров’я до сфери управління з питань 

фізичної культури і спорту 

Пункт 3 Рішення Колегії Міністерства молоді та 

спорту України від 18 грудня 2020 року                

№ 4-2/4.1/20 

департамент 

олімпійського 

спорту 

І півріччя  

93.  Присвоєння спортивних звань: 

«Майстер спорту України»; 

«Майстер спорту України міжнародного 

класу»; 

«Заслужений майстер спорту України»; 

«Заслужений тренер України» 

Положення про Єдину спортивну класифікацію 

України, затвердженого наказом 

Мінмолодьспорту від 11 жовтня 2013 року          

№ 582, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 04 листопада 2013 року за                       

№ 1861/24393 

управління роботи з 

персоналом 
І, ІІ квартал  

94.  Створення електронного «Єдиного План заходів на 2021-2022 роки щодо реалізації сектор з питань І півріччя  
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календарного плану» спортивних заходів з 

бюджетуванням 

 

 

першого етапу Стратегії розвитку фізичної 

культури і спорту на період до 2028 року, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 03 березня 2021 року № 163-р 

реформування 

95.  Створення державних електронних 

реєстрів суб’єктів сфери фізичної культури 

і спорту, в яких відображено всі параметри 

діяльності заінтересованих сторін сфери 

фізичної культури і спорту 

План заходів на 2021-2022 роки щодо реалізації 

першого етапу Стратегії розвитку фізичної 

культури і спорту на період до 2028 року, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 03 березня 2021 року № 163-р 

сектор з питань 

реформування 

І півріччя  

96.  Створення та наповнення електронного 

реєстру спортивних споруд 

 

План заходів на 2021-2022 роки щодо реалізації 

першого етапу Стратегії розвитку фізичної 

культури і спорту на період до 2028 року, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 03 березня 2021 року № 163-р 

сектор з питань 

реформування 

І півріччя  

97.  Розроблення кадрового реєстру фізичних 

осіб сфери фізичної культури і спорту 

(спортсмени, тренери, фахівці, тощо) 

План заходів на 2021-2022 роки щодо реалізації 

першого етапу Стратегії розвитку фізичної 

культури і спорту на період до 2028 року, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 03 березня 2021 року № 163-р 

сектор з питань 

реформування 

І півріччя  

98.  Забезпечення реінжинірингу та 

оцифрування процесу діяльності 

державної установи «Управління збірних 

команд та забезпечення спортивних 

заходів "Укрспортзабезпечення"» 

План заходів на 2021-2022 роки щодо реалізації 

першого етапу Стратегії розвитку фізичної 

культури і спорту на період до 2028 року, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 03 березня 2021 року № 163-р 

сектор з питань 

реформування 

І півріччя  

99.  Затвердження правил спортивних змагань з  

неолімпійських  видів  спорту                                                                                                 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету  

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами) 

департамент 

фізичної культури 

та неолімпійських 

видів спорту 

 

І півріччя  
 

 

100.  Опрацювання навчальних програм з 

пріоритетних неолімпійських видів спорту  

Закон України «Про фізичну культуру і спорт»; 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року          

департамент 

фізичної культури 

та неолімпійських 

видів спорту 

Протягом 

року 
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№ 220 (зі змінами)  
101.  Підготовка пропозицій до проекту наказу 

Міністерства молоді та спорту України 

«Про затвердження Єдиного 

календарного плану фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів 

України на 2023 рік» 

 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року          

№ 220 (зі змінами) 

департамент 

фізичної культури 

та неолімпійських 

видів спорту 

 

IV квартал  

102.  Про затвердження критеріїв та 

методичних рекомендацій щодо оцінки 

ефективності виконання місцевих 

програм національно-патріотичного 

виховання  

Указ Президента України від 18 травня 2019 року 

№ 286 «Про Стратегію національно-

патріотичного виховання» 

відділ 

національно-

патріотичного 

виховання 

ІІ півріччя 

 

 

2. ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ 

2.1 Міжнародні 

засідання оргкомітетів, наради, робочі групи 

103.  Організація засідань Комітету Ради 

обмінів молоддю України та Литви та 

Українсько-Польської Ради обміну 

молоддю 

Угода між Урядом України та Урядом 

Литовської Республіки про Раду обмінів 

молоддю України та Литви, затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України від         

09 грудня 2015 року № 1016; 

Договір між Кабінетом Міністрів України та 

Урядом Республіки Польща про Українсько-

Польську Раду обміну молоддю, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від       

09 грудня 2015 року № 1017 

управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 

 

департамент 

молодіжної 

політики 
 

І півріччя  

104.  Забезпечення участі Мінмолодьспорту в 

засіданнях та заходах, зокрема: 

- двосторонніх органів асоціації між 

Україною та Європейським Союзом; 

- платформи № 4 ініціативи ЄС «Східне 

партнерство» 
 

Постанова Кабінету Міністрів України від          

10 грудня 2014 року № 700 «Питання підготовки 

та проведення засідань окремих двосторонніх 

органів асоціації між Україною та ЄС» 
 

управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 
 

І півріччя  
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105.  Забезпечення участі Мінмолодьспорту в 

засіданнях постійних комітетів та 

конвенційних органів Ради Європи з 

питань спорту та молоді: 

- Керівної Ради Розширеної часткової 

угоди про спорт Ради Європи; 

- Європейського керівного комітету з 

питань молоді Ради Європи та Спільної 

ради молоді;  

- Моніторингового комітету 

Антидопінгової конвенції; 

- Спеціального Європейського 

комітету з питань Всесвітньої 

антидопінгової агенції; 

- Комітету Конвенції Ради Європи 

проти маніпулювання спортивними 

змаганнями, зустрічах мережі 

Національних платформ проти 

маніпулювання спортивними змаганнями 

(Копенгагенської групи); 

- Постійного комітету Європейської 

Конвенції про насильство та неналежну 

поведінку з боку глядачів під час 

спортивних заходів, зокрема футбольних 

матчів  

Закон України «Про приєднання України до 

Розширеної часткової угоди про спорт (EPAS)»; 

Закон України «Про ратифікацію Антидопінгової 

конвенції»; 

Закон України «Про ратифікацію Конвенції Ради 

Європи проти маніпулювання спортивними 

змаганнями»; 

Указ Президента України від 12 січня 2011 року 

№ 24 «Про План заходів із виконання обов'язків 

та зобов'язань України, що випливають з її 

членства в Раді Європи» 
 

управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 
 

І півріччя за окремим 

планом 

106.  Забезпечення участі Мінмолодьспорту в 

заходах у рамках Розширеної часткової 

угоди про спорт Ради Європи (EPAS) 

Закон України «Про приєднання України до 

Розширеної часткової угоди про спорт (EPAS)» 

управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 

І півріччя за окремим 

планом 

107.  Забезпечення участі Мінмолодьспорту у 

роботі органів ЮНЕСКО з питань спорту: 

Міжурядовому комітеті з питань фізичного 

Закон України «Про ратифікацію Міжнародної 

конвенції про боротьбу з допінгом у спорті»  

управління 

міжнародного 

співробітництва 

І півріччя за окремим 

планом 
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виховання і спорту ЮНЕСКО 
 

та європейської 

інтеграції 
108.  Координація роботи щодо організаційного 

та інформаційно-аналітичного 

забезпечення проведення засідань 

спільних міжурядових комісій з 

Португальською Республікою та 

Республікою Болгарія 
 

Постанова Кабінету Міністрів України від         

13 червня 2000 року № 943 «Про затвердження 

Положення про Українську частину Спільної 

міжурядової комісії з питань співробітництва»; 

Постанова Кабінету Міністрів України від          

17 червня 2020 року № 503 «Про голів 

Української частини спільних міжурядових 

комісій з питань співробітництва» 

управління 

міжнародного 

співробітництва та 

європейської 

інтеграції 

І півріччя  

109.  Забезпечення участі Мінмолодьспорту в 

роботі спільних міждержавних та 

міжурядових комісій із двостороннього 

співробітництва 

Постанова Кабінету Міністрів України від           

13 червня 2000 року № 943 «Про затвердження 

Положення про Українську частину Спільної 

міжурядової комісії з питань співробітництва» 
 

управління 

міжнародного 

співробітництва та 

європейської 

інтеграції 

І півріччя  

110.  Забезпечення діяльності Секторальної 

робочої групи з питань координації 

міжнародної технічної допомоги у сферах 

молоді та спорту 
 

Постанова Кабінету Міністрів України 15 лютого 

2020 року № 153 «Про створення єдиної системи 

залучення, використання та моніторингу 

міжнародної технічної допомоги» 
 

управління 

міжнародного 

співробітництва та 

європейської 

інтеграції 

І півріччя  

111.  Забезпечення участі керівництва 

Мінмолодьспорту в міжнародних заходах, 

у тому числі організація закордонних 

відряджень  
 

Указ Президента України від 18 вересня        

1996 року № 841 «Про заходи щодо 

вдосконалення координації діяльності органів 

виконавчої влади у сфері  зовнішніх зносин»; 

постанова Кабінету Міністрів України від          

11 грудня 1992 року № 698 «Про вдосконалення 

порядку здійснення службових відряджень за 

кордон» 
 

управління 

міжнародного 

співробітництва та 

європейської 

інтеграції 

І півріччя  

акції, фестивалі, конференції, семінари, "круглі столи", виставки, конгреси, конкурси 

112.  Інспекція та нарада щодо організації та 

проведення XХІV літніх Дефлімпійських 

ігор (м. Кашіас-ду-Сул, Федеративна 

Республіка Бразилія); 

Календарний план організаційно-методичних, 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 

Національного комітету спорту інвалідів України 

на 2022 рік 

Укрцентр 

«Інваспорт»  

протягом 

року 

НКСІУ за 

згодою 
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зустріч керівників Національного 

Паралімпійського Комітету в рамках 

проведення ХІІІ зимових Паралімпійських 

ігор (м. Пекін, Китайська Народна 

Республіка); 

міжнародний семінар з питань медичної 

класифікації спортсменів у плаванні та 

легкій атлетиці (за призначенням); 

семінар-нарада НКСІУ з суб’єктами 

паралімпійського та дефлімпійського руху; 

Міжнародна науково-медична конференція 

VISTA для науковців, дослідників та 

експертів паралімпійського руху (за 

призначенням); 

семінар-нарада щодо організації та 

проведення XVII літніх Паралімпійських 

ігор 2024 року (м. Париж, Франція); 

міжнародний семінар з питань 

класифікації спортсменів у 

паралімпійських видах спорту (м. Сідней, 

Австралія); 

Генеральна асамблея та конференція 

Міжнародного паралімпійського комітету 

(за призначенням) 
113.  Реалізація проєктів у рамках здійснення 

українсько-польських та українсько-

литовських обмінів молоддю 

Постанова Кабінету Міністрів України від          

18 лютого 2016 року № 148 «Про затвердження 

Державної цільової соціальної програми 

"Молодь України" на 2016-2020 роки та внесення 

змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України» 

департамент 

молодіжної 

політики 

 

ІІ-ІV квартал  

114.  Міжнародна акція, спрямована на збільшення 

чисельності молоді, готової до виконання 

обов’язку із захисту незалежності та 

Державна цільова соціальна програма національно-

патріотичного виховання на період до 2025 року, 

затверджена постановою Кабінету Міністрів України 

відділ 

національно-

патріотичного 

ІІ півріччя  
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територіальної цілісності України «Нащадки 

вільних»  
від 30 червня 2021 року № 673, постанова Кабінету 

Міністрів України від 22 лютого 2012 року № 116 

«Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для здійснення 

заходів державної політики з питань молоді та 

державної     підтримки    молодіжних   та  дитячих    

громадських   організацій» (зі змінами), наказ 

Мінмолодьспорту від 03 березня 2016 року № 808 

«Про затвердження Порядку реалізації програм, 

проектів та проведення заходів державної політики в 

молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного 

виховання» зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 25 березня 2016 року за № 453/28583 (зі 

змінами) 

виховання 

спортивні змагання/навчально-тренувальні збори за межами України  

115.  Участь спортсменів України з 

олімпійських видів спорту в міжнародних 

спортивних змаганнях та навчально-

тренувальних зборах за межами України 

 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 

(зі змінами); Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 

України на 2022 рік 

департамент 

олімпійського 

спорту 

І півріччя  

116.  Участь національної збірної команди 

України із зимових олімпійських видів 

спорту у ХХІV зимових Олімпійських 

іграх в м. Пекін (Китайська Народна 

Республіка) 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами) 

департамент 

олімпійського 

спорту 

04-20  

лютого 

НОК 

України 

117.  Участь національної збірної команди 

України із зимових олімпійських видів 

спорту у XV зимовому Європейському 

юнацькому олімпійському фестивалі     

2021 року у м. Вуокатті, м. Лахті 

(Фінляндія) 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами) 

департамент 

олімпійського 

спорту 

20-25 

березня 

НОК 

України 

118.  Участь у ХVІ літньому Європейському 

юнацькому олімпійському фестивалі         

м. Банська Бистріца (Словацька 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

департамент 

олімпійського 

спорту 

24-30  

липня 

 

Всеукра-

їнські 

федерації з 

олімпійсь-
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Республіка) (зі змінами) ких видів 

спорту 

119.  Участь спортсменів з інвалідністю в 

міжнародних спортивних змаганнях та  

навчально-тренувальних зборах 

 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 

(зі змінами); постанова Кабінету Міністрів 

України від 20 липня 2011 року № 766 «Деякі 

питання центрів з фізичної культури і спорту 

осіб з інвалідністю «Інваспорт», постанова 

Кабінету Міністрів України від 02 березня       

2011 року № 198 «Про затвердження порядку 

використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для фізкультурно-

спортивної реабілітації та спорту осіб з 

інвалідністю», Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 

України на  2022 рік 

Укрцентр 

«Інваспорт» 

протягом 

року 

НКСІУ за 

згодою 

 

120.  Участь національної збірної команди 

України у XІІІ зимових Паралімпійських 

іграх (м. Пекін, Китайська Народна 

Республіка) 
 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 

(зі змінами); постанова Кабінету Міністрів 

України від 20 липня 2011 року № 766 «Деякі 

питання центрів з фізичної культури і спорту 

осіб з інвалідністю «Інваспорт», постанова 

Кабінету Міністрів України від 23 лютого      

2011 року № 132 «Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для підготовки та участі 

національних збірних команд у Паралімпійських 

і Дефлімпійських іграх», Єдиний календарний 

план фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

заходів України на 2022 рік 

Укрцентр 

«Інваспорт» 

04-13 

березня 

НКСІУ за 

згодою 

 

121.  Участь національної збірної команди 

України у XХІV літніх Дефлімпійських 

іграх (м. Кашіас-ду-Сул, Федеративна 

Республіка Бразилія) 
 

Закон України від 24 грудня 1993 року                

№ 3808-XII «Про фізичну культуру і спорт»; 

постанова Кабінету Міністрів України від         

20 липня 2011 року № 766 «Деякі питання 

центрів з фізичної культури і спорту осіб з 

Укрцентр 

«Інваспорт» 

 

01-15  

травня 
 

НКСІУ за 

згодою 
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інвалідністю «Інваспорт», постанова Кабінету 

Міністрів України від 23 лютого 2011 року                

№ 132 «Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для підготовки та участі 

національних збірних команд у Паралімпійських 

і Дефлімпійських іграх», Єдиний календарний 

план фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

заходів України на 2022 рік 

122.  Організація участі національних збірних 

команд України з неолімпійських видів 

спорту та спорту ветеранів у офіційних 

міжнародних змаганнях та навчально-

тренувальних зборах  

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 

(зі змінами); 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами) 

департамент 

фізичної культури 

та неолімпійських 

видів спорту 

 

І півріччя 

 

 

123.  Організація участі національної збірної 

команди України у XI Всесвітніх іграх з 

неолімпійських видів спорту 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02.07.2014 № 220              

(зі змінами) 

департамент 

фізичної культури 

та неолімпійських 

видів спорту 

 

III квартал  

міжнародні офіційні змагання на території України  

124.  Участь в організації та проведенні 

міжнародних спортивних змагань, 

включених до Єдиного календарного 

плану фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів 

 

Відповідно до календарного плану міжнародної 

федерації гімнастики та Єдиного календарного 

плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

заходів України на 2022 рік 

департамент 

олімпійського 

спорту 

І півріччя Всеукра-

їнські 

федерації з 

олімпійсь-

ких видів 

спорту 

125.  Етап розіграшу Кубка Європи зі 

сноубордингу 

Відповідно до календарного плану Міжнародної 

федерації  лижного спорту та Єдиного 

календарного плану фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України на 2022 рік 

департамент 

олімпійського 

спорту 

21-23  

січня 

 

Федерація 

лижного 

спорту 

України 

126.  Міжнародні змагання  «VIKTOR Ukraine 

Open» з бадмінтону (ІІ ранг) 

Відповідно до календарного плану Всесвітньої 

федерації бадмінтону та Єдиного календарного 

департамент 

олімпійського 

27-30 

 січня 

Федерація 

бадмінтону 

України 
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плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

заходів України на 2022 рік 

спорту  

127.  Етап розіграшу Кубка Європи з фрістайлу 

(акробатика) (ІІ ранг) 

Відповідно до календарного плану Міжнародної 

федерації  лижного спорту та Єдиного 

календарного плану фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України на 2022 рік 

департамент 

олімпійського 

спорту 

01-06  

лютого 

Федерація 

лижного 

спорту 

України 

128.  Етап розіграшу Кубка Європи з фрістайлу 

(слоупстайл) (ІІ ранг) 

Відповідно до календарного плану Міжнародної 

федерації лижного спорту та Єдиного 

календарного плану фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України на 2022 рік 

департамент 

олімпійського 

спорту 

20-24 

лютого 

Федерація 

лижного 

спорту 

України 

129.  Міжнародні змагання серії Гран-Прі 

(дорослі, юніори) з гімнастики художньої 

Відповідно до календарного плану Міжнародної 

федерації гімнастики та Єдиного календарного 

плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

заходів України на 2022 рік 

департамент 

олімпійського 

спорту 

14-21 

березня 

  

Українська 

федерація 

гімнастики 

130.  Міжнародні змагання з велоспорту (шосе) 

(чоловіки ІІ ранг) 

Відповідно до календарного плану 

Міжнародного союзу велосипедистів (UСІ) та 

Єдиного календарного плану фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів України на 

2022 рік 

департамент 

олімпійського 

спорту 

27 квітня по 

02 травня 

Федерація 

велосипед-

ного спорту 

України 

131.  Міжнародний турнір UWW з вільної, 

жіночої та греко-римської боротьби, 

присвячений видатним українським 

борцям та тренерам з боротьби вільної 

(чоловіки) 

Відповідно до календарного плану UWW 

(Об’єднаний світ боротьби) та Єдиного 

календарного плану фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України на 2022 рік 

департамент 

олімпійського 

спорту 

11-17 

травня 

Асоціація 

спортивної 

боротьби 

України 

132.  Міжнародний турнір UWW з вільної, 

жіночої та греко-римської боротьби, 

присвячений видатним українським 

борцям та тренерам з боротьби вільної 

(жінки) 

Відповідно до календарного плану UWW 

(Об’єднаний світ боротьби) та Єдиного 

календарного плану фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України на 2022 рік 

департамент 

олімпійського 

спорту 

11-17 

травня 

Асоціація 

спортивної 

боротьби 

України 

133.  Міжнародний турнір UWW з вільної, 

жіночої та греко-римської боротьби, 

присвячений видатним українським 

борцям та тренерам з боротьби греко-

Відповідно до календарного плану UWW 

(Об’єднаний світ боротьби) та Єдиного 

календарного плану фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України на 2022 рік 

департамент 

олімпійського 

спорту 

11-17 

травня 

Асоціація 

спортивної 

боротьби 

України 
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римської 
134.  Міжнародні змагання з виїздки - етап 

 Кубку світу (CDI-W, CDIYH, CDIY, CDIJ, 

CDICh-A) з кінного спорту 

Відповідно до календарного плану Міжнародної 

федерації кінного спорту (FEI) та Єдиного 

календарного плану фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України на 2022 рік 

департамент 

олімпійського 

спорту 

13-15  

травня 

Всеукра-

їнська 

федерація 

кінного 

спорту 

України 

135.  Міжнародні змагання з велоспорту (шосе) 

(чоловіки ІІ ранг) 

Відповідно до календарного плану 

Міжнародного союзу велосипедистів (UСІ) та 

Єдиного календарного плану фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів України на 

2022 рік 

департамент 

олімпійського 

спорту 

20-23  

травня 

Федерація 

велосипед-

ного спорту 

України 

136.  Міжнародний турнір "Ukraine International 

Cup"  (Organizer Olympic champion Stella 

Zakharova) з гімнастики спортивної 

Відповідно до календарного плану Міжнародної 

федерації гімнастики та Єдиного календарного 

плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

заходів України на 2022 рік 

департамент 

олімпійського 

спорту 

26-30  

травня  

Українська 

федерація 

гімнастики 

137.  Міжнародні рейтингові змагання з 

велоспорту шосе (чоловіки ІІ ранг) 

Відповідно до календарного плану 

Міжнародного союзу велосипедистів (UСІ) та 

Єдиного календарного плану фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів України на 

2022 рік 

департамент 

олімпійського 

спорту 

26-30  

травня 

Федерація 

велосипед-

ного спорту 

України 

138.  Міжнародні змагання з виїздки - етап 

Кубку світу (CDI-W), CDIYH, CDIY, CDIJ, 

CDICh-A, CDIP 

Відповідно до календарного плану Міжнародної 

федерації кінного спорту (FEI) та Єдиного 

календарного плану фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України на 2022 рік 

департамент 

олімпійського 

спорту 

03-05  

червня 

Всеукра-

їнська 

федерація 

кінного 

спорту 

України 

139.  Фінал Золотої Європейської ліги з 

волейболу (жінки)  

Відповідно до календарного плану Міжнародної 

федерації волейболу та Єдиного календарного 

плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

заходів України на 2022 рік 

департамент 

олімпійського 

спорту 

червень-

липень 

Федерація 

волейболу 

України 

140.  Міжнародна рейтингова гонка з 

велоспорту (ВМХ)  

Відповідно до календарного плану 

Міжнародного союзу велосипедистів (UСІ) та 

Єдиного календарного плану фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів України на 

департамент 

олімпійського 

спорту 

03-05  

червня 

Федерація 

велосипед-

ного спорту 

України 
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2022 рік 
141.  Міжнародні змагання з триатлону «Dnipro 

Triathlon Fest», чемпіонат України з 

триатлону на спринтерській дистанції, 

чемпіонат України з триатлону в 

естафетах-мікст (ІІ ранг)  

Відповідно до календарного плану 

Міжнародного союзу триатлону (ITU) та 

Єдиного календарного плану фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів України на 

2022 рік 

департамент 

олімпійського 

спорту 

03-05  

червня 

Федерація 

триатлону 

України 

142.  Міжнародні змагання з велотреку «Lviv 

Open Cup» (ІІ ранг) 

Відповідно до календарного плану міжнародного 

союзу велосипедистів (UСІ) та Єдиного 

календарного плану фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України на 2022 рік 

департамент 

олімпійського 

спорту 

26-28  

липня 

 

Федерація 

велосипед-

ного спорту 

України 

143.  Організація та проведення міжнародних 

офіційних спортивних змагань на території 

України з неолімпійських видів спорту  

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 

(зі змінами); 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами) 

департамент 

фізичної культури та 

неолімпійських 

видів спорту 

І півріччя 
 

 

144.  Чемпіонат Європи з гандболу, фінал  

(юнаки до 18 років) дивізіон В 

Відповідно до календарного плану Міжнародної 

федерації гандболу та Єдиного календарного 

плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

заходів України на 2022 рік 

департамент 

олімпійського 

спорту 

06-15  

серпня 

Федерація 

гандболу 

України 

145.  Міжнародні змагання з велотреку «Гран 

Прі Києва» (ІІ ранг) 

Відповідно до календарного плану 

Міжнародного союзу велосипедистів (UСІ) та 

Єдиного календарного плану фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів України на 

2022 рік 

департамент 

олімпійського 

спорту 

03-05 

вересня 

 

Федерація 

велосипед-

ного спорту 

України 

146.  Міжнародні змагання  «VIKTOR Ukraine 

international 2022» з бадмінтону (ІІ ранг) 

Відповідно до календарного плану Всесвітньої 

федерації бадмінтону та Єдиного календарного 

плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

заходів України на 2022 рік 

департамент 

олімпійського 

спорту 

06-11 

вересня 

Федерація 

бадмінтону 

України 

147.  Міжнародні змагання  «Золота Осінь» 

серед дорослих та кадетів зі стрільби з 

лука 

Відповідно до календарного плану Міжнародної 

федерації стрільби з лука та Єдиного 

календарного плану фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України на 2022 рік 

департамент 

олімпійського 

спорту 

05-10 

вересня 

Федерація 

стрільби з 

лука 

України 
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148.  Міжнародні змагання з виїздки - етап 

 Кубку світу (CDI-W, CDIYH, CDIY, CDIJ, 

CDICh) 

Відповідно до календарного плану Міжнародної 

федерації кінного спорту (FEI) та Єдиного 

календарного плану фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України на 2022 рік 

департамент 

олімпійського 

спорту 

09-11 

вересня 

 

Всеукра-

їнська 

федерація 

кінного 

спорту 

України 

149.  Чемпіонат світу з хокею з шайбою серед 

юніорів (U-20) 

Відповідно до календарного плану Міжнародної  

федерації хокею із шайбою та Єдиного 

календарного плану фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України на 2022 рік 

департамент 

олімпійського 

спорту 

грудень Федерація 

хокею 

України 

2.2 Всеукраїнські (міжгалузеві, галузеві) 

 засідання оргкомітетів, наради, робочі групи тощо  

150.  ZOOM  конференція НКСІУ, Укрцентру 

«Інваспорт» із тренерами національних 

збірних команд України з видів спорту 

осіб з інвалідністю з метою організації 

підготовки навчально-тренувального 

процесу національних збірних команд до 

XІІІ зимових Паралімпійських ігор            

(м. Пекін, Китайська Народна Республіка) 

та ХХIV літніх Дефлімпійських ігор                  

(м. Кашіас-ду-Сул, Федеративна 

Республіка Бразилія), за умов дії на 

території України карантину із 

дотриманням усіх санітарних та 

протиепідемічних заходів. 

Постанова Кабінету Міністрів України від            

20 липня 2011 року № 766 «Деякі питання 

центрів з фізичної культури і спорту осіб з 

інвалідністю «Інваспорт»;  

постанова Кабінету Міністрів України від           

11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання 

поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою 

корононавірусною інфекцією SARS-COV2» (зі 

змінами) 

Укрцентр 

«Інваспорт»  
 

І півріччя НКСІУ за 

згодою 

151.  Нарада щодо порядку складання та 

подання фінансових звітів розпорядників 

бюджетних коштів нижчого рівня та 

одержувачів бюджетних коштів, що 

визначені Міністерством молоді та спорту 

України за програмою «Здійснення заходів 

державної політики з питань молоді та 

державна підтримка молодіжних та 

Порядок використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для здійснення заходів 

державної політики з питань молоді та державної 

підтримки молодіжних та дитячих громадських 

організацій, затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 22 лютого 2012 року        

№ 116, Порядок реалізації програм, проєктів та 

проведення заходів державної політики у 

відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

 

І півріччя  
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дитячих громадських організацій» молодіжній сфері, затверджений наказом 

Міністерства молоді та спорту України від          

03 березня 2016 року № 808 
152.  Проведення конкурсу на посади головних 

та державних  тренерів з олімпійських 

видів спорту 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами) 

департамент 

олімпійського 

спорту 

І-ІІ 

 квартали 

федерації з 

видів 

спорту (за 

згодою) 

153.  Проведення засідань комісій з призначення 

стипендій Президента України та Кабінету 

Міністрів України 

Закон  України «Про фізичну культуру і спорт» 

(зі змінами); Положення про Міністерство молоді 

та спорту України, затверджене постановою 

Кабінету Міністрів України від 02 липня         

2014 року № 220 (зі змінами) 

департамент 

олімпійського 

спорту 

І півріччя  

154.  Проведення комісії для надання 

спортивній федерації статусу національної 

та позбавлення такого статусу  

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 

(зі змінами); 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами);  

наказ  Мінмолодьспорту від 21 січня 2014 року          

№ 102, зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 04 лютого 2014 року за № 210/24987 

департамент 

олімпійського 

спорту 

І півріччя у разі 

надходжен-

ня заяв 

 

155.  Проведення засідань постійно діючої 

комісії з надання вищої категорії та 

статусу «спеціалізованої» дитячо-

юнацьким спортивним школам 

Положення про дитячо-юнацьку спортивну 

школу, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 05 листопада 2008 року    

№ 993 

 

департамент 

олімпійського 

спорту 

І півріччя  

156.  Проведення засідань постійно діючої 

атестаційної комісії з атестації тренерів 

(тренерів - викладачів) (присвоєння 

кваліфікаційної категорії) 

Порядок проведення атестації тренерів (тренерів-

викладачів), затверджений наказом 

Мінмолодьспорту від 13 січня 2014 року № 45, 

зареєстрованим у Мін’юсті 29 січня 2014 року за 

№ 180/24957 

департамент 

олімпійського 

спорту 

І півріччя  

157.  Проведення засідань робочої групи з 

організаційного забезпечення підготовки 

Наказ Мінмолодьспорту від 13 липня 2020 року 

№ 565 «Про утворення робочої групи з 

департамент 

олімпійського 

І півріччя НОК, 

всеукра-



 36  
1 2 3 4 5 6 

та участі національних збірних команд 

України у міжнародних змаганнях, що 

проводять Міжнародний, Європейський 

олімпійські комітети та Асоціація 

національних олімпійських комітетів 

організаційного забезпечення підготовки та 

участі національних збірних команд України у 

міжнародних змаганнях, що проводять 

Міжнародний, Європейський олімпійські 

комітети та Асоціація національних олімпійських 

комітетів» 

спорту їнські 

федерації з 

олімпійсь-

ких видів 

спорту 

158.  Організація та проведення поглиблених 

медичних обстежень спортсменів 

національних збірних команд України  

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами) 

департамент 

олімпійського 

спорту 

 УМЦСМ 

(за окремим 

графіком) 

159.  Організація та проведення етапних 

комплексних обстежень спортсменів – 

членів збірних команд України 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами) 

департамент 

олімпійського 

спорту 

за окремим 

графіком 

ДНДІФКС 

160.  Організація та проведення нарад з 

всеукраїнськими федераціями з 

олімпійських видів спорту 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами) 

департамент 

олімпійського 

спорту 

протягом 

періоду   

НОК 

України 

Всеукра-

їнські 

федерації з 

олімпій-

ських видів 

спорту  

161.  Заслуховування звітів тренерського складу 

штатної команди національних збірних 

команд України з літніх олімпійських 

видів спорту у 2021 році 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами) 

 

департамент 

олімпійського 

спорту 

ІV квартал федерації з 

видів 

спорту (за 

згодою) 

162.  Проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад державних службовців в 

апараті Міністерства 

Закон України «Про державну службу»; 

постанова Кабінету Міністрів України від          

15 лютого 2002 року № 169 «Про затвердження 

Порядку проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад державних службовців» 

управління роботи з 

персоналом 

 І півріччя  у разі 

необхід-

ності 

проведення 

конкурсу 

163.  Організація та проведення засідання 

Комісії з конкурсного відбору кандидатів 

Указ  Президента  України  від  10 вересня      

2011 року № 906 «Про державні стипендії для 

управління роботи з 

персоналом 

І-ІІ квартал   
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на здобуття державних стипендій для 

видатних діячів фізичної культури і спорту 

Міністерства молоді та спорту України 

видатних діячів науки, освіти, культури і 

мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури і 

спорту та інформаційної сфери» 
164.  Організація та проведення засідання 

Комісії з питань присвоєння  спортивних 

звань 

Положення про Єдину спортивну класифікацію 

України, затвердженого наказом 

Мінмолодьспорту від 11 жовтня 2013 року         

№ 582, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 04 листопада 2013 року за                       

№ 1861/24393 

управління роботи з 

персоналом 

І півріччя по мірі 

надходжен-

ня 

документів 

 

165.  Організація та проведення засідання 

Комісії з питань державних нагород 

України Міністерства молоді та спорту 

України 

Наказ Мінмолодьспорту від 10 червня 2020 року 

№ 204 «Про утворення Комісії з питань 

державних нагород України Міністерства молоді 

та спорту України» 

управління роботи з 

персоналом 

І півріччя по мірі 

надходжен-

ня 

документів 

 

166.  Організація та проведення засідань 

Міжвідомчої комісії з питань національно-

патріотичного виховання 

Постанова Кабінету Міністрів України від          

22 липня 2015 року № 524 «Про утворення 

Міжвідомчої комісії з питань національно-

патріотичного виховання» (зі змінами) 

відділ національно-

патріотичного 

виховання 

І півріччя  

167.  Забезпечення роботи конкурсної комісії з 

визначення проєктів національно-

патріотичного виховання, розроблених 

інститутами громадянського суспільства, 

для реалізації яких надається фінансова 

підтримка у 2022 році 

Постанова Кабінету Міністрів України від         

12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження 

Порядку проведення конкурсу з визначення 

програм (проєктів, заходів), розроблених 

інститутами громадянського суспільства, для 

виконання (реалізації) яких надається фінансова 

підтримка» (зі змінами) 

відділ національно-

патріотичного 

виховання 

І півріччя  

168.  Організація та проведення засідань 

робочої групи щодо проведення 

всеукраїнських заходів національно-

патріотичного виховання у 2022 році 

Наказ Мінмолодьспорту   від    05    квітня       

2019   року № 1740 «Про затвердження Порядку 

формування календарних планів заходів щодо 

реалізації державної політики з питань молоді та 

національно-патріотичного виховання», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

25 квітня 2019 року за № 437/33408 (зі змінами), 

наказ Мінмолодьспорту від 03 березня 2016 року        

№ 808 «Про затвердження Порядку реалізації 

відділ національно-

патріотичного 

виховання 

І півріччя  
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програм, проектів та проведення заходів 

державної політики в молодіжній сфері та сфері 

національно-патріотичного виховання» 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

25 березня 2016 року за № 453/28583 (зі змінами) 
169.  Забезпечення роботи конкурсної комісії з 

визначення проєктів національно-

патріотичного виховання, розроблених 

інститутами громадянського суспільства, для 

реалізації яких надається фінансова підтримка 

у 2023 році 

Постанова Кабінету Міністрів України від  12 жовтня 

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) 

відділ національно-

патріотичного 

виховання 

ІІ півріччя  

170.  Забезпечення роботи Конкурсної Комісії з 

розгляду проектів, розроблених 

молодіжними та дитячими громадськими 

організаціями, для реалізації яких 

надається фінансова підтримка у 2022 році 

Постанова Кабінету Міністрів України від          

12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження 

Порядку проведення конкурсу з визначення 

програм (проектів, заходів), розроблених 

інститутами громадянського суспільства, для 

виконання (реалізації) яких надається фінансова 

підтримка» 

департамент 

молодіжної 

політики 
 

І півріччя  

171.  Забезпечення роботи Конкурсної Комісії з 

розгляду проектів, розроблених 

молодіжними та дитячими громадськими 

організаціями, для реалізації яких 

надається фінансова підтримка у 2023 році 

Постанова Кабінету Міністрів України від          

12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження 

Порядку проведення конкурсу з визначення 

програм (проектів, заходів), розроблених 

інститутами громадянського суспільства, для 

виконання (реалізації) яких надається фінансова 

підтримка» 

департамент 

молодіжної 

політики 
 

І півріччя  

172.  Засідання Комітету з присудження Премії 

Кабінету Міністрів України за особливі 

досягнення молоді у розбудові України 
 

Постанова Кабінету Міністрів України від          

21 листопада 2007 року № 1333 «Про Премію 

Кабінету Міністрів України за особливі 

досягнення молоді у розбудові України» 

департамент 

молодіжної 

політики 

 

І півріччя  

173.  Засідання Наглядової ради конкурсу 

«Молодіжна столиця України» 
 

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 

17 квітня 2019 року  № 1905, зареєстрований в 

Мін’юсті 10 травня 2019 року за № 482/33453 

департамент 

молодіжної 

політики 
 

І півріччя  

174.  Засідання міжвідомчої робочої групи з Постанова Кабінету Міністрів України від         департамент І півріччя  за 
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розроблення та виконання програми 

«Здорова Україна» 

28 липня 2021 року № 778 «Про утворення 

міжвідомчої робочої групи з розроблення та 

виконання програми «Здорова Україна» 

фізичної культури 

та неолімпійських 

видів спорту 

 

потребою 

175.  Підготовка засідань робочої групи з 

оперативного розгляду проблемних питань 

розвитку молодіжної сфери, сфер фізичної 

культури і спорту, національно-

патріотичного виховання в умовах 

карантину 

Протокол  № 107 засідання Кабінету Міністрів 

України від 18 листопада 2020 року;  

підпункт 3 пункту 6 Положення про 

Міністерство молоді та спорту, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від         

02 липня 2014 року  № 220 (зі змінами);  

наказ Мінмолодьспорту від 03 грудня 2020 року 

№ 2735 «Про утворення робочої групи з 

оперативного розгляду проблемних питань 

розвитку молодіжної сфери, сфер фізичної 

культури і спорту, національно-патріотичного 

виховання в умовах карантину» 

управління 

стратегічного 

планування та 

комунікацій 

І півріччя  за 

потребою 

акції, фестивалі, конференції, семінари, "круглі столи", виставки, конгреси, конкурси 

176.  Організація та проведення урочистої 

церемонії проводів: - національної 

паралімпійської збірної команди України 

на XІІІ зимові Паралімпійські ігри            

(м. Пекін, Китайська Народна Республіка); 

- національної дефлімпійської збірної 

команди України на ХХIV літні 

Дефлімпійські ігри (м. Кашіас-ду-Сул, 

Федеративна Республіка Бразилія) 

Постанова Кабінету Міністрів України від          

23 лютого 2011 року № 132 «Про затвердження 

Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для підготовки та участі 

національних збірних команд у Паралімпійських 

і Дефлімпійських іграх»; 

постанова Кабінету Міністрів України від           

20 липня 2011 року № 766 «Деякі питання 

центрів з фізичної культури і спорту осіб з 

інвалідністю «Інваспорт» 
 

Укрцентр 

«Інваспорт» 

І півріччя  НКСІУ за 

згодою 

177.  Організація та проведення урочистої 

церемонії зустрічі: 

- національної паралімпійської збірної 

команди України з XІІІ зимових 

Паралімпійських ігор (м. Пекін, Китайська 

Постанова Кабінету Міністрів України від         

23 лютого 2011 року № 132 «Про затвердження 

Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для підготовки та участі 

національних збірних команд у Паралімпійських 

Укрцентр 

«Інваспорт» 

І півріччя  НКСІУ за 

згодою 
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Народна Республіка); 

-національної дефлімпійської збірної 

команди України з ХХIV літніх 

Дефлімпійських ігор (м. Кашіас-ду-Сул, 

Федеративна Республіка Бразилія) 

і Дефлімпійських іграх»; 

постанова Кабінету Міністрів України від            

20 липня 2011 року № 766 «Деякі питання 

центрів з фізичної культури і спорту осіб з 

інвалідністю «Інваспорт» 

178.  Проведення семінарів, вебінарів для 

тренерського складу національних збірних 

команд з видів спорту 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами) 

департамент 

олімпійського 

спорту 

І півріччя НОК 

України 

179.  Проведення всеукраїнських заходів 

відповідно до календарного плану заходів 

щодо національно-патріотичного 

виховання молоді на 2022 рік 

Державна цільова соціальна програма 

національно-патріотичного виховання на період 

до 2025 року, затверджена постановою Кабінету 

Міністрів України від 30 червня 2021 року          

№ 673, постанова Кабінету Міністрів України від 

22 лютого 2012 року № 116 «Про затвердження 

Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для здійснення заходів 

державної політики з питань молоді та державної     

підтримки    молодіжних   та  дитячих    

громадських   організацій» (зі змінами), наказ 

Мінмолодьспорту від 03 березня 2016 року         

№ 808 «Про затвердження Порядку реалізації 

програм, проектів та проведення заходів 

державної політики в молодіжній сфері та сфері 

національно-патріотичного виховання», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

25 березня 2016 року за № 453/28583 (зі змінами) 

 

відділ національно-

патріотичного 

виховання 

І півріччя  

180.  Реалізація проєктів національно-

патріотичного виховання інститутами 

громадянського суспільства 

Державна цільова соціальна програма 

національно-патріотичного виховання на період 

до 2025 року, затверджена постановою Кабінету 

Міністрів України від 30 червня 2021 року          

№ 673, постанова Кабінету Міністрів України від 

відділ національно-

патріотичного 

виховання 

І півріччя громадські 

організації 
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22 лютого 2012 року № 116 «Про затвердження 

Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для здійснення заходів 

державної політики з питань молоді та державної     

підтримки    молодіжних   та  дитячих    

громадських   організацій» (зі змінами), наказ 

Мінмолодьспорту від 03 березня 2016 року         

№ 808 «Про затвердження Порядку реалізації 

програм, проектів та проведення заходів 

державної політики в молодіжній сфері та сфері 

національно-патріотичного виховання», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

25 березня 2016 року за № 453/28583 (зі змінами) 
181.  Проведення форуму з питань 

використання цифрових технологій у 

галузі фізичної культури та спорту 

План заходів на 2021-2022 роки щодо реалізації 

першого етапу Стратегії розвитку фізичної 

культури і спорту на період до 2028 року 

сектор з питань 

реформування 

І півріччя   

182.  Проведення освітнього форуму для 

українських спортивних стартапів 

План заходів на 2021-2022 роки щодо реалізації 

першого етапу Стратегії розвитку фізичної 

культури і спорту на період до 2028 року 

сектор з питань 

реформування 

І півріччя   

183.  Проведення заходів з метою реалізації 

молодіжної політики 

Державна цільова соціальна програма «Молодь 

України» на 2021-2025 роки, затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України від         

02 червня 2021 року № 579 

 

департамент 

молодіжної 

політики 

 

І півріччя Обласні, 

Київська 

міська 

державні 

адміністра-

ції,  

громадські 

організації 

184.  Реалізація Пакту заради молоді-2025 Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами) 

департамент 

молодіжної 

політики 

 

І півріччя Заінтересо-

вані органи 

виконавчої 

влади, 

громадські 

та 

міжнародні 

організації 

185.  Проведення конкурсу «Кращі практики Постанова Кабінету Міністрів України від          департамент І півріччя   
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молодіжної роботи» 18 лютого 2016 року № 148 «Про затвердження 

Державної цільової соціальної програми 

"Молодь України" на 2016-2020 роки та внесення 

змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України» 

молодіжної 

політики 

 

186.  Проведення національного конкурсу 

«Молодіжна столиця України» 

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 

17 квітня 2019 року  № 1905, зареєстрований в 

Мін’юсті 10 травня 2019 року за № 482/33453 

департамент 

молодіжної 

політики, 

 

І півріччя  

187.  Здійснення організаційного забезпечення 

присудження Премії Кабінету Міністрів 

України за особливі досягнення молоді у 

розбудові України 

Постанова Кабінету Міністрів України від          

21 листопада 2007 року № 1333 «Про Премію 

Кабінету Міністрів України за особливі 

досягнення молоді у розбудові України» 

департамент 

молодіжної 

політики 

 

І півріччя  

188.  Реалізація програми «Молодіжний 

працівник»  

Постанова Кабінету Міністрів України від           

18 лютого 2016 року № 148 «Про затвердження 

Державної цільової соціальної програми 

“Молодь України” на 2016-2020 роки та внесення 

змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України»; 

наказ Мінмолодьспорту від 19 вересня 2018 року        

№ 4334 «Про затвердження Порядку реалізації 

програми "Молодіжний працівник"», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

від 18 жовтня 2018 року за № 1178/32630 

департамент 

молодіжної 

політики 

 

І півріччя Обласні, 

Київська 

міська 

державні 

адміністра-

ції,  

громадські 

організації 

189.  Проведення Всеукраїнського туру 

вуличних культур 

Державна цільова соціальна програма «Молодь 

України» на 2021-2025 роки, затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України від           

02 червня 2021 року № 579 

 

департамент 

молодіжної 

політики 

 

І квартал  

190.  Реалізація проєктів молодіжних та дитячих 

громадських організацій, що стали 

переможцями конкурсу з визначення 

проектів, розроблених молодіжними та 

Постанова Кабінету Міністрів України від         

12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження 

Порядку проведення конкурсу з визначення 

програм (проектів, заходів), розроблених 

департамент 

молодіжної 

політики 

 

ІІ-ІV квартал за участю 

громадсь-

ких 

організацій 
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дитячими громадськими організаціями, 

для реалізації яких надається фінансова 

підтримка у 2022 році 

 

інститутами громадянського суспільства для 

виконання (реалізації) яких надається фінансова 

підтримка» 

191.  Проведення Всеукраїнського форуму 

молодіжних працівників та молодіжних 

працівниць 

Постанова Кабінету Міністрів України від           

18 лютого 2016 року № 148 «Про затвердження 

Державної цільової соціальної програми 

“Молодь України” на 2016-2020 роки та внесення 

змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України»; 

наказ Мінмолодьспорту від 19 вересня 2018 року        

№ 4334 «Про затвердження Порядку реалізації 

програми "Молодіжний працівник"», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

від 18 жовтня 2018 року за № 1178/32630 

департамент 

молодіжної 

політики 

 

IV квартал  

 

Обласні, 

Київська 

міська 

державні 

адміністра-

ції,  

громадські 

організації 

192.  Заходи щодо підготовки молоді до 

подружнього життя, виховання 

відповідального батьківства 

Державна цільова соціальна програма «Молодь 

України» на 2021 – 2025 роки, затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України від            

02 червня   2021 р. № 579 

департамент 

молодіжної 

політики 

 

ІІІ квартал  

193.  Заходи щодо виховання відповідального 

ставлення молоді до навколишнього 

середовища 

Державна цільова соціальна програма «Молодь 

України» на 2021 – 2025 роки, затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України від           

02 червня   2021 р. № 579 

департамент 

молодіжної 

політики 

 

ІІ - ІІІ 

квартал 

 

194.  Проведення Всеукраїнської спартакіади 

серед допризовної молоді 

Єдиний календарний план фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів на 2022 рік 

 

департамент 

фізичної культури 

та неолімпійських 

видів спорту 

 

І півріччя  

195.  Організація та проведення XXIII 

Спартакіади серед державних службовців 

міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади 

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 

03 липня 2019 року № 3391 «Про проведення 

Спартакіади серед працівників міністерств та 

інших центральних органів виконавчої влади», 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

департамент 

фізичної культури 

та неолімпійських 

видів спорту 

 

І півріччя  
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25 липня 2019 року № 821/33792 

 
196.  Організація та проведення XIV 

Спартакіади серед працівників 

дипломатичних та консульських установ, 

розташованих у м. Києві 

Спільний наказ Міністерства молоді та спорту 

України та Міністерства закордонних справ 

України від 16 лютого 2016 року № 579/37 «Про 

затвердження Положення про проведення 

Спартакіади серед працівників дипломатичних та 

консульських установ, розташованих у м. Києві», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

11 березня 2016 року № 373/28503 

 

департамент 

фізичної культури 

та неолімпійських 

видів спорту 

 

І півріччя  

197.  Чемпіонат світу з футболу серед 

діаспорних команд 

Єдиний календарний план фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів на 2022 рік 

 

департамент 

фізичної культури 

та неолімпійських 

видів спорту 

 

протягом 

року  

 

спортивні змагання/навчально-тренувальні збори 

198.  Проведення всеукраїнських змагань з 

олімпійських видів спорту, організація 

навчально-тренувальних зборів з 

олімпійських видів спорту 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами) 

департамент 

олімпійського 

спорту 

протягом 

року  

 

199.  Організація та проведення фінальних 

змагань XXІХ Спартакіади «Повір у себе» 

серед дітей з інвалідністю, присвяченої    

31-ій річниці Незалежності України         

(м. Кам’янське, м. Дніпро, 

(Дніпропетровська область), м. Миколаїв, 

м. Одеса, м. Ужгород (Закарпатська 

область)  

Закон України «Про реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні»; 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 

(зі змінами); 

постанова Кабінету Міністрів України від          

02 березня 2011 року № 198 «Про затвердження 

порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для фізкультурно-

спортивної реабілітації та спорту осіб з 

інвалідністю», спільний наказ Міністерства 

молоді та спорту України і Міністерства 

соціальної політики України від 25 червня      

Укрцентр 

«Інваспорт» 

протягом 

року 
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2014 року № 2062/415 «Про проведення 

Всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» серед 

дітей з інвалідністю», зареєстрований у Мін’юсті             

15 липня 2014 року за № 818/25595 (зі змінами), 

Єдиний календарний план фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів на 2022 рік 
200.  Проведення всеукраїнських спортивних 

змагань, навчально-тренувальних та 

реабілітаційно-спортивних зборів з видів 

спорту осіб з інвалідністю 

 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 

(зі змінами); 

постанова Кабінету Міністрів України від          

20 липня 2011 року № 766 «Деякі питання 

центрів з фізичної культури і спорту осіб з 

інвалідністю «Інваспорт»; 

постанова Кабінету Міністрів України від          

02 березня 2011 року    № 198 «Про затвердження 

порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для фізкультурно-

спортивної реабілітації та спорту осіб з 

інвалідністю»; Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 

на 2022 рік 

Укрцентр 

«Інваспорт» 

 

протягом 

року 

 

201.  Організація та проведення всеукраїнських 

змагань та навчально-тренувальних зборів 

з неолімпійських видів спорту та спорту 

ветеранів 

Єдиний календарний план фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів на 2022 рік 

 

департамент 

фізичної культури 

та неолімпійських 

видів спорту 

 

І півріччя 

 

 

202.  Організація та проведення ВЦФЗН «Спорт 

для всіх» масових фізкультурно-

оздоровчих заходів 

Єдиний календарний план фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів України на 

2022 рік, календарний план масових 

фізкультурно-оздоровчих заходів 

Всеукраїнського центру фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх» на 2022 рік 

 

департамент 

фізичної культури 

та неолімпійських 

видів спорту 

 

І півріччя 

 

 

203.  Проведення всеукраїнських змагань та Положення про Міністерство молоді та спорту департамент протягом  
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навчально-тренувальних зборів з 

неолімпійських видів спорту та спорту 

ветеранів 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами) 

фізичної культури 

та неолімпійських 

видів спорту 
 

 

року  

204.  Організація та проведення  заходів з 

нагоди Дня фізичної культури та спорту 

Указ Президента України від 29 червня           

1994 року № 340 «Про День фізкультури і 

спорту» 

департамент 

фізичної культури 

та неолімпійських 

видів спорту 
 

 

III квартал  

2.3 Засідання колегії 

205.  Підготовка засідань колегії Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами);  

Наказ Мінмолодьспорту від 23 вересня 2020 року 

№ 1712 «Про колегію Міністерства молоді та 

спорту України»; 

План роботи колегії Міністерства молоді та 

спорту України на 2022 рік, затверджений          

08 грудня 2021 року Міністром молоді та спорту 

України, Головою колегії В. Гутцайтом 

управління 

стратегічного 

планування та 

комунікацій 

протягом 

року 

структурні 

підрозділи 

206.  Стан розвитку спортивної інфраструктури: 

результати реалізації об’єктів у 2021 році 

та плани на 2022 рік 

Власна ініціатива відділ інвестицій та 

розвитку спортивної 

інфраструктури 

І квартал  

207.  Розбудова баз олімпійської, 

паралімпійської та дефлімпійської 

підготовки на прикладі модернізації         

ДП «ОНСЦ «Конча-Заспа» 

Власна ініціатива  відділ інвестицій та 

розвитку спортивної 

інфраструктури 

ІІ квартал  

208.  Підготовка матеріалів до засідань колегії з 

питань, що віднесені до компетенції 

департаменту 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами) 

департамент 

олімпійського 

спорту 

 І півріччя  
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209.  Про порушення клопотання перед  Верховною 

Радою України та Кабінетом Міністрів 

України щодо нагородження  Почесною 

грамотою Верховної Ради України,  Грамотою 

Верховної Ради України та Почесною 

грамотою Кабінету Міністрів України 

Положення  про Почесну грамоту та Грамоту 

Верховної Ради України, затвердженого Постановою 

Верховної Ради України від 05 липня 2001 року         

№ 2541-III; 

Положення про Почесну грамоту Кабінету Міністрів 

України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 20 серпня 2008 року  № 728 

управління роботи 

з персоналом 

 

І півріччя у разі 

потреби 

210.  Про результати участі національної збірної 

команди України у ХІІІ зимових 

Паралімпійських іграх у м. Пекін (Китайська 

Народна Республіка) та хід підготовки 

національної збірної команди України до 

участі в              ХХІV літніх Дефлімпійських 

іграх 2021 року у                     м. Кашіас-ду-Сул 

(Федеративна Республіка Бразилія); Про 

результати участі національної збірної 

команди України у м. Кашіас-ду-Сул 

(Федеративна Республіка Бразилія) 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету Міністрів 

України від 02 липня 2014 року № 220 (зі змінами),  

План роботи колегії  Мінмолодьспорту на 2022 рік, 

затверджений 08 грудня 2021 року Міністром молоді 

та спорту України, Головою колегії В. Гутцайтом 

Укрцентр 

«Інваспорт» 

 

протягом 

року 

(квітень, 

липень) 

 

211.  Про стан розвитку цілісної 

загальнодержавної 

політики національно-патріотичного 

виховання 

Указ Президента України від 18.05.2019  № 286 

«Про Стратегію національно-патріотичного 

виховання» 

відділ 

національно-

патріотичного 

виховання 

ІІ півріччя  

3. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ 

3.1 Підготовка та укладання міжнародних договорів, меморандумів, протоколів тощо  

212.  Розробка, опрацювання, супровід та 
організаційна підготовка  до підписання  
міжурядових та міжвідомчих договорів про 
співробітництво у молодіжній сфері, сфері 
фізичної культури і спорту 
 

 
 

Закон України «Про міжнародні договори 

України»; 

постанова Кабінету Міністрів України від         

17 червня 1994 року № 422 «Про затвердження 

Положення про порядок укладення, виконання 

та денонсації міжнародних договорів України 

міжвідомчого характеру» 
 

управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 

 

 І півріччя Мінфін, 

Мін'юст, 

МЗС, 

Мінеконо-

міки, КМУ 

213.  Надання пропозицій до міжнародних 

договорів, меморандумів, протоколів у 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

департамент 

олімпійського 

 І півріччя 
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межах компетенції департаменту Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами) 

спорту 

3.2 Реалізація заходів з виконання зобов'язань у міжнародній діяльності 

214.  Забезпечення оплати щорічних внесків 

України до Розширеної часткової угоди 

про спорт Ради Європи (EPAS) 
  

Указ Президента України від 12 січня 2011 року  

№ 24 «Про План заходів із виконання обов'язків 

та зобов'язань України, що випливають з її 

членства в Раді Європи»; 

Закон України «Про приєднання України до 

Розширеної часткової угоди про спорт (EPAS)» 

департамент 

економіки та 

фінансів, 

 

управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 
 

І півріччя забезпечен-

ня оплати 

щорічних 

внесків 

України до 

Розширеної 

часткової 

угоди про 

спорт Ради 

Європи 

(EPAS) 
 

215.  Здійснення заходів з метою підвищення 

рівня національної компетенції та 

вдосконалення системи кваліфікацій у 

сфері спорту, зокрема розроблення 

галузевої рамки кваліфікацій  

 
 

Угода про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії 

і їхніми державами-членами, з іншої сторони     

(ст. 441 глава 25); 

Стратегія розвитку фізичної культури і спорту на 

період до 2028 року, затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України від 04 листопада 

2020 року № 1089 

юридичне 

управління, 

управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції, 

департамент 

олімпійського 

спорту, 

департамент 

фізичної 

культури та 

неолімпійських 

видів спорту 
 

І півріччя  

216.  Проведення заходів, передбачених 

укладеними міжурядовими та 

міжвідомчими угодами про 

співробітництво у сферах молодіжної 

політики, фізичної культури і спорту  

Закон України «Про міжнародні договори 

України» 

управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 

І півріччя  



 49  
1 2 3 4 5 6 

  

217.  Забезпечення участі Мінмолодьспорту в 

заходах у рамках виконання зобов'язань, 

пов'язаних з членством України в 

міжнародних організаціях; проведення 

заходів у рамках співробітництва у 

молодіжній сфері, сфері фізичної культури 

і спорту з агенціями ООН, Радою Європи, 

НАТО, ОБСЄ, іншими 
 

Постанова Кабінету Міністрів України від          

13 вересня 2002 року № 1371 «Про порядок 

участі центральних органів виконавчої влади у 

діяльності міжнародних організацій, членом яких 

є Україна» 
 

управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 
 

І півріччя  

218.  Сприяння забезпеченню діяльності: 

-  Національної платформи проти 

маніпулювання спортивними змаганнями; 

- Національної платформи відповідності 

Міжнародній конвенції про боротьбу з 

допінгом у спорті; 

- Національного контактного пункту 

Глобальної програми ООН з питань 

безпеки під час масових спортивних 

заходів, просування спорту та його 

цінностей задля запобігання 

насильницькому екстремізму 

Закон України «Про ратифікацію Конвенції Ради 

Європи проти маніпулювання спортивними 

змаганнями»; 

Закон України «Про ратифікацію Міжнародної 

конвенції про боротьбу з допінгом у спорті»; 

Резолюція Ради Безпеки ООН 2419 (2018) щодо 

молоді, миру, безпеки; 

Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 73/24 

щодо спорту 
 

управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції, 

сектор з питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції  

І півріччя  

219.  Виконання Рамкової програми 

співробітництва між Міністерством молоді 

та спорту України та Секретаріатом Ради 

Європи на 2021-2025 рр. 

 
 

Указ Президента України від 12 січня 2011 року 

№ 24 «Про План заходів із виконання обов'язків 

та зобов'язань України, що випливають з її 

членства в Раді Європи»; 

Указ Президента України від 27 квітня 2011 року 

№ 505 «Про внесення змін до Плану заходів із 

виконання обов'язків та зобов'язань України, що 

випливають з її членства в Раді Європи» 
 

управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції, 

департамент 

молодіжної політики  

І півріччя  

220.  Забезпечення участі Мінмолодьспорту в 

засіданнях Національної комісії у справах 

Указ Президента України від 26 березня         

1996 року № 212 «Питання Національної комісії 

управління 

міжнародного 

І півріччя за окремим 

планом 
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ЮНЕСКО у справах ЮНЕСКО» співробітництва 

та європейської 

інтеграції 
 

221.  Забезпечення співробітництва у сфері 

молоді, фізичного виховання і спорту із 

закордонним українством 

Меморандум про співпрацю між Кабінетом 

Міністрів України та Світовим Конґресом 

Українців  

управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 

 

І півріччя  

222.  Організація та проведення зустрічей у 

Мінмолодьспорті з іноземними 

делегаціями 

Указ Президента України від 18 вересня         

1996 року № 841 «Про заходи щодо 

вдосконалення координації діяльності органів 

виконавчої влади у сфері  зовнішніх зносин» 
 

управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 
 

І півріччя  

4. ПІДГОТОВКА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

4.1 Підготовка звітів, інформаційних матеріалів щодо діяльності 

223.  Звіт про хід реалізації завдань, визначених 

планом роботи Мінмолодьспорту на            

ІІ півріччя 2021 року 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами) 

 

управління 

стратегічного 

планування та 

комунікацій 

І півріччя структурні 

підрозділи 

224.  Звіт про хід реалізації завдань, визначених 

планом роботи Мінмолодьспорту на            

І півріччя 2022 року 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами) 

 

управління 

стратегічного 

планування та 

комунікацій 

ІІ півріччя структурні 

підрозділи 

225.  Звіт про виконання основних завдань 

Міністерства 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами) 

 

управління 

стратегічного 

планування та 

комунікацій 

щотижнево структурні 

підрозділи 

226.  Забезпечення внесення до електронної Постанова Кабінету Міністрів України від          управління щотижнево структурні 
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системи моніторингу і контролю Кабінету 

Міністрів України інформації про стан 

виконання Мінмолодьспортом плану 

заходів щодо реалізації завдань, 

визначених у Національній економічній 

стратегії на період до 2030 року 

01 березня 2021 року № 179 «Про затвердження 

Національної економічної стратегії на період до 

2030 року» 

стратегічного 

планування та 

комунікацій 

підрозділи 

227.  Забезпечення внесення до електронної 

системи моніторингу і контролю Кабінету 

Міністрів України інформації про стан 

виконання Мінмолодьспортом плану 

пріоритетних дій Уряду у 2022 році 

Постанова Кабінету Міністрів України від          

12 червня 2020 року № 471 «Про затвердження 

Програми дій Кабінету Міністрів України» 

управління 

стратегічного 

планування та 

комунікацій 

щотижнево структурні 

підрозділи 

228.  Звіт щодо виконання п. 3 постанови 

Кабінету Міністрів України від 30 червня 

2021 року № 673 «Про затвердження 

Державної цільової соціальної програми 

національно-патріотичного виховання на 

період до 2025 року та внесення змін до 

деяких постанов Кабінету Міністрів 

України» 

Постанова Кабінету Міністрів України від         

30 червня 2021 року № 673 «Про затвердження 

Державної цільової соціальної програми 

національно-патріотичного виховання на період 

до 2025 року та внесення змін до деяких 

постанов Кабінету Міністрів України» 

відділ національно-

патріотичного 

виховання 

березень структурні 

підрозділи 

обласних,  

Київської  

міської 

державних 

адміністра-

цій 

229.  Підготовка моніторингових звітів щодо 

реалізації заходів/проєктів національно-

патріотичного виховання та здійснення 

аналізу підготовки та подання творчих, 

підсумкових, моніторингових звітів 

відповідними структурними підрозділами 

обласних, Київською міською державними 

адміністраціями, інститутами 

громадянського суспільства 

Наказ Мінмолодьспорту від 12 червня 2014 року 

№ 1919 «Про затвердження Порядку подання 

творчих звітів про реалізацію проекту, 

проведення заходу та підсумкових звітів про 

виконання договору та здійснення їх 

моніторингу», зареєстрований у Мін’юсті          

07 липня 2014 року за № 736/25513 (зі змінами); 

Методичні рекомендації щодо проведення 

моніторингу заходів та проєктів, які реалізуються 

структурними підрозділами з питань молоді та 

спорту, інститутами громадянського суспільства, 

закладами та установами, які працюють з 

молоддю, яким надається фінансова підтримка за 

рахунок коштів Державного бюджету України за 

відділ національно-

патріотичного 

виховання 

І півріччя структурні 

підрозділи 

обласних,  

Київської  

міської 

державних 

адміністрацій, 

громадські 

організації 
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відповідними бюджетними програмами 

(затверджено 25 серпня 2021року № 11/3.4/21) 
230.  Здійснення моніторингу використання 

коштів Державного бюджету України 

щодо  фінансування сфери національно-

патріотичного виховання у 2022 році за 

бюджетною програмою КПКВК 3401070 

«Здійснення заходів державної політики з 

питань молоді та державна підтримка 

молодіжних та дитячих громадських 

організацій» 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами); 

постанова Кабінету Міністрів України від          

22 лютого 2012 року № 116 «Про затвердження 

Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для здійснення заходів 

державної політики з питань молоді та державної 

підтримки молодіжних та дитячих громадських 

організацій» 

відділ національно-

патріотичного 

виховання 

І півріччя структурні 

підрозділи 

обласних,  

Київської  

міської 

державних 

адміністрацій, 

громадські 

організації 

231.  Звіт щодо виконання п. 2 Указу 

Президента України від 12 червня         

2015 року № 334 «Про заходи щодо 

поліпшення національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді»  

Указ Президента України від 12 червня          

2015 року № 334 «Про заходи щодо поліпшення 

національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді» 

відділ національно-

патріотичного 

виховання 

червень  

 

структурні 

підрозділи 

обласних,  

Київської  

міської 

державних 

адміністра-

цій 

232.  Звіт щодо виконання п. 2 постанови 

Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 

2020 року № 932 «Про затвердження плану 

дій щодо реалізації Стратегії національно-

патріотичного виховання на                 

2020-2025 роки»  

Постанова Кабінету Міністрів України від 

09.10.2020 року № 932 «Про затвердження плану 

дій щодо реалізації Стратегії національно-

патріотичного виховання на 2020-2025 роки» 

відділ національно-

патріотичного 

виховання 

жовтень структурні 

підрозділи 

обласних,  

Київської  

міської 

державних 

адміністра-

цій 

233.  Про документообіг, роботу з 

контрольними документами та роботу зі 

зверненнями громадян  

Наказ Мінмолодьспорту від 01 серпня 2018 року 

№ 3570 «Про затвердження Інструкції з 

діловодства у Міністерстві молоді та спорту 

України» (зі змінами) 

відділ контролю, 

діловодства та 

звернень громадян 

щокварталу  до 15 числа 

місяця, що 

настає за 

звітним 

періодом 

234.  Про роботу з контрольними документами Наказ Мінмолодьспорту від 01 серпня 2018 року 

№ 3570 «Про затвердження Інструкції з 

відділ контролю, 

діловодства та 

щомісяця  

 

до 05 числа 

місяця, що 

настає за 
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діловодства у Міністерстві молоді та спорту 

України» (зі змінами) 

звернень громадян звітним 

періодом 

235.  Про роботу зі зверненнями громадян Указ Президента України від 07 лютого          

2008 року № 109 «Про першочергові заходи 

щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів 

державної влади та органів місцевого 

самоврядування» 

відділ контролю, 

діловодства та 

звернень громадян 

до 15 січня   

236.  Звіт про участь спортсменів України у 

міжнародних змаганнях з олімпійських 

видів спорту 

Закон  України «Про фізичну культуру і спорт»  департамент 

олімпійського 

спорту  

щопонеділка  

237.  Підготовка інформаційно-аналітичних 

матеріалів про участь спортсменів України 

на міжнародних змаганнях з олімпійських 

видів спорту 

Закон  України «Про фізичну культуру і спорт»  департамент 

олімпійського 

спорту  

І півріччя  

238.  Статистична та аналітична інформація 

щодо розвитку олімпійських видів спорту 

в регіонах України 

Закон  України «Про фізичну культуру і спорт»  департамент 

олімпійського 

спорту  

січень  

 

за 

підсумками 

року 

239.  Прийняття та формування статистичних 

звітів за формами № 5-ФК (річна), № 5-ФК 

(зведена) (річна) та  інформаційних 

матеріалів щодо діяльності дитячо-

юнацьких спортивних шкіл від 

структурних підрозділів з фізичної 

культури і спорту обласних, Київської 

міської держадміністрацій, Комітету з 

фізичного виховання та спорту МОН, 

фізкультурно-спортивних товариств і 

відомств для подання до Державної 

служби статистики 

Наказ Мінмолодьспорту від 23 жовтня 2021 року 

№ 4055 «Про затвердження форм звітності          

№ 5-ФК (річна), № 5-ФК (зведена) (річна) про 

діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

(спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл олімпійського резерву) та інструкцій щодо 

їх заповнення», зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 09 листопада 2021 року за         

№ 1475/37097 

департамент 

олімпійського 

спорту   

січень-

квітень 

 

240.  Прийняття та формування статистичних 

звітів шкіл вищої спортивної майстерності 

за формою № 8-ФК (річна) та 

Наказ Мінмолодьспорту від 12 січня 2016 року 

№ 58 «Про затвердження форми звітності           

№ 8-ФК (річна) «Звіт школи вищої спортивної 

департамент 

олімпійського 

спорту 

січень-лютий  
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інформаційних матеріалів центрів 

олімпійської підготовки для подання до 

Державної служби статистики 

майстерності» та Інструкції щодо її заповнення», 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

02 березня 2016 року за № 329/28459 
241.  Складання річної фінансової та бюджетної 

звітності Міністерства молоді та спорту 

України та її подання до Державної 

казначейської служби України 

Порядок складання бюджетної звітності 

розпорядниками та одержувачами бюджетних 

коштів, звітності фондами загальнообов’язкового 

державного соціального і пенсійного 

страхування, затверджений наказом Міністерства 

фінансів України від 24 січня 2012 року  № 44 

відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

 

січень-лютий у строк, 

встановле-

ний 

Державною 

казначейсь-

кою 

службою 

України 

 

242.  Складання квартальної фінансової та 

бюджетної звітності Міністерства молоді 

та спорту України та її подання до 

Державної казначейської служби України 

Порядок складання бюджетної звітності 

розпорядниками та одержувачами бюджетних 

коштів, звітності фондами загальнообов’язкового 

державного соціального і пенсійного 

страхування, затверджений наказом Міністерства 

фінансів України від 24 січня 2012 року  № 44 

відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

 

квітень у строк, 

встановле-

ний 

Державною 

казначейсь-

кою 

службою 

України 

243.  Приймання річної бюджетної звітності від 

розпорядників та одержувачів бюджетних 

коштів, що включені до мережі 

Міністерства молоді та спорту України 

Порядок складання бюджетної звітності 

розпорядниками та одержувачами бюджетних 

коштів, звітності фондами загальнообов’язкового 

державного соціального і пенсійного 

страхування, затверджений наказом Міністерства 

фінансів України від 24 січня 2012 року  № 44 

відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

 

січень-лютий  

244.  Приймання квартальної  бюджетної 

звітності від розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів, що включені до мережі 

Міністерства молоді та спорту України 

Порядок складання бюджетної звітності 

розпорядниками та одержувачами бюджетних 

коштів, звітності фондами загальнообов’язкового 

державного соціального і пенсійного 

страхування, затверджений наказом Міністерства 

фінансів України від 24 січня 2012 року  № 44 

відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

 

квітень  

245.  Складання зведеної річної  фінансової та 

бюджетної звітності Міністерства молоді 

та спорту України та її подання до 

Державної казначейської служби України, 

Порядок складання бюджетної звітності 

розпорядниками та одержувачами бюджетних 

коштів, звітності фондами загальнообов’язкового 

державного соціального і пенсійного 

відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

 

 лютий-

березень 

у строк, 

встановле-

ний 

Державною 

казначейсь-
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Рахункової палати та Міністерства 

фінансів України 

страхування, затверджений наказом Міністерства 

фінансів України від 24 січня 2012 року  № 44 

кою 

службою 

України 

246.  Складання зведеної квартальної  

фінансової і бюджетної звітності 

Міністерства молоді та спорту України та 

її подання до Державної казначейської 

служби України  і Рахункової палати 

Порядок складання бюджетної звітності 

розпорядниками та одержувачами бюджетних 

коштів, звітності фондами загальнообов’язкового 

державного соціального і пенсійного 

страхування, затверджений наказом Міністерства 

фінансів України від 24 січня 2012 року  № 44 

відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

 

квітень-

травень 

у строк, 

встановле-

ний 

Державною 

казначейсь-

кою 

службою 

України 

247.  Складання форми «Звіт з праці» № 1-ПВ 

(місячна) та подання до Головного 

управління статистики у м. Києві 

Наказ Державної служби статистики України від         

10 червня 2016 року № 90 «Про затвердження 

форм державного статистичного спостереження 

№ 1-ПВ (місячна) та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт 

із праці»  

відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

щомісячно не пізніше 

7-го числа 

місяця, 

наступного 

за звітним 

періодом 

248.  Складання форми «Звіт з праці» № 1-ПВ 

(квартальна) та подання до Головного 

управління статистики у м. Києві 

Наказ Державної служби статистики України від 

31 липня 2019 року № 259 «Про затвердження 

форми державного статистичного спостереження 

№ 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»  

відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

щокварталу не пізніше 

7-го числа 

місяця, 

наступного 

за звітним 

періодом 

249.  Складання форми «Звіт про капітальні 

інвестиції» № 2-інвестиції (квартальна) та 

подання до Головного управління 

статистики у м. Києві 

Наказ Державної служби статистики України від 

10 червня 2019 року № 205 «Про затвердження 

форм державних статистичних спостережень зі 

статистики капітальних інвестицій та основних 

засобів»  

відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

щокварталу не пізніше 

25 числа 

місяця, 

наступного 

за звітним 

кварталом 

250.  Складання «Податкового розрахунку сум 

доходу, нарахованого (сплаченого) на 

користь платників податків - фізичних 

осіб, і сум утриманого з них податку, а 

також сум нарахованого єдиного внеску» 

та подання до Державної податкової 

інспекції у Печерському районі Головного 

управління ДПС у м. Києві 

Податковий кодекс України;  

наказ Міністерства фінансів України від 13 січня 

2015 року № 4 «Про затвердження форми 

Податкового розрахунку сум доходу, 

нарахованого (сплаченого) на користь платників 

податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них 

податку, а також сум нарахованого єдиного 

внеску і Порядку заповнення та подання 

податковими агентами Податкового розрахунку 

відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

І півріччя протягом 

40 

календар-

них днів, 

що 

настають за 

останнім 

календар-

ним днем 

звітного 

кварталу 
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сум доходу, нарахованого (сплаченого) на 

користь платників податків - фізичних осіб, і сум 

утриманого з них податку, а також сум 

нарахованого єдиного внеску» 
251.  Складання «Звіту про виплату 

компенсацій, допомоги та надання пільг 

громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, «7 ВК» 

(форма № 1) та подання до Управління 

праці та соціального захисту населення 

Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

Порядок використання коштів державного 

бюджету для виконання програм, пов’язаних із 

соціальним захистом громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 20 вересня 2005 року № 936, наказ 

Міністерства соціальної політики України від     

13 квітня 2016 року № 391 «Про затвердження 

типових форм документів» 

відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

І півріччя за потреби 

(за 

наявності 

підстав), не 

пізніше    

25-го числа 

місяця, 

наступного 

за звітним 

періодом 

252.  Надання методичної допомоги з питань 

дотримання вимог законодавства щодо 

ведення бухгалтерського обліку, складення 

фінансової та бюджетної звітності 

розпорядникам та одержувачам 

бюджетних коштів, які включені до мережі 

Міністерства молоді та спорту України 

Типове положення про бухгалтерську службу 

бюджетної установи, затверджене постановою 

Кабінету Міністрів України від 26 січня         

2011 року № 59 

відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

постійно  

253.  Приймання від розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів 

фінансових звітів про реалізацію програм, 

проектів та проведення заходів державної 

політики у молодіжній сфері та їх 

перевірка 

Порядок використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для здійснення заходів 

державної політики з питань молоді та державної 

підтримки молодіжних та дитячих громадських 

організацій, затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 22 лютого 2012 року        

№ 116, Порядок подання фінансових звітів про 

реалізацію програм, проектів та проведення 

заходів державної політики у молодіжній сфері, 

затверджений наказом Міністерства молоді та 

спорту України від 25 червня 2014 року № 2069 

відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

постійно  

254.  Здійснення поточного контролю за:  

- дотриманням бюджетного  законодавства  

Типове положення про бухгалтерську службу 

бюджетної установи, затверджене постановою 

відділ 

бухгалтерського 

постійно  
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при  взятті  бюджетних зобов’язань, їх 

реєстрації в Державній казначейській 

службі України та здійсненням платежів 

відповідно до взятих бюджетних 

зобов’язань; 

- правильністю зарахування та 

використання власних надходжень 

Міністерства молоді та спорту України; 

- веденням бухгалтерського  обліку, 

складенням фінансової та бюджетної 

звітності, дотриманням бюджетного 

законодавства та національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку в 

державному секторі, а також інших 

нормативно-правових актів щодо ведення 

бухгалтерського обліку бухгалтерськими 

службами бюджетних установ, які 

підпорядковані Міністерству молоді та 

спорту України 

Кабінету Міністрів України від 26 січня         

2011 року № 59 

обліку та звітності 

255.  Підготовка звітів про виконання плану 

заходів, затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 17 вересня 

2014 року № 847 «Про імплементацію 

Угоди про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони» 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

17 вересня 2014 року № 847 «Про імплементацію 

Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з атомної енергії 

і їхніми державами-членами, з іншої сторони" 

управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 

 

щокварталу  

256.  Підготовка звітів про виконання заходів 

Річної національної програми 

співробітництва Україна-НАТО на        

2022 рік 

Указ Президента України від 02 жовтня          

2018 року № 298/2018 «Про річні національні 

програми під егідою Комісії Україна - НАТО»    

управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

щокварталу  
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інтеграції 

 
257.  Підготовка звітів щодо впровадження 

проектів міжнародної технічної допомоги, 

бенефіціаром/реципієнтом яких є 

Мінмолодьспорт; підготовка та подання 

документів для державної реєстрації 

проектів міжнародної технічної допомоги, 

бенефіціаром/реципієнтом яких є 

Мінмолодьспорт 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від          

15 лютого 2002 року № 153 «Про створення 

єдиної системи залучення, використання та 

моніторингу міжнародної технічної допомоги» 

управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 

 

І півріччя  

258.  Підготовка звітів за результатами участі 

керівництва Мінмолодьспорту у 

міжнародних заходах, у тому числі за 

результатами закордонних відряджень 

 

 

Указ Президента України від 18 вересня          

1996 року № 841 «Про заходи щодо 

вдосконалення координації діяльності органів 

виконавчої влади у сфері  зовнішніх зносин»;  

постанова Кабінету Міністрів України від          

11 грудня 1992 року № 698 «Про вдосконалення 

порядку здійснення службових відряджень за 

кордон» 

управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 

 

І півріччя  

259.  Підготовка звітів за результатами 

зустрічей з посольствами іноземних 

держав та представництвами міжнародних 

організацій 

 

Указ Президента України від 18 вересня          

1996 року № 841 «Про заходи щодо 

вдосконалення координації діяльності органів 

виконавчої влади у сфері  зовнішніх зносин» 

управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 

 

І півріччя  

260.  Підготовка звіту про стан виконання 

міжнародних договорів  

Доручення Кабінету Міністрів України від         

18 травня 2010 року № 25597/41/1-07 

управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 

 

 

щопівроку  

261.  Підготовка звітів про виконання плану Розпорядження Кабінету Міністрів України від управління протягом   

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-%D0%BF
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заходів з реалізації:  

- Стратегії комунікації у сфері 

європейської інтеграції; 

- Стратегії з  підвищення рівня 

обізнаності і забезпечення підтримки 

громадськістю державної політики у 

сфері євроатлантичної інтеграції 

на 2021-2025 роки 

 

25 жовтня 2017 року № 779-р "Про схвалення 

Стратегії комунікації у сфері європейської 

інтеграції на 2018-2021 роки" 

 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 

 

І півріччя 

262.  Підготовка аналітичних матеріалів щодо 

міжнародного досвіду з питань розвитку 

сфери фізичної культури та спорту на 

виконання Стратегії розвитку фізичної 

культури і спорту на період до 2028 року 

Стратегія розвитку фізичної культури і спорту на 

період до 2028 року, затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України від 04 листопада 

2020 року № 1089; 

розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження плану заходів на 2021-2022 роки 

щодо реалізації першого етапу Стратегії 

розвитку фізичної культури і спорту на період до 

2028 року» 

 

управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 

 

І півріччя  

263.  Забезпечення прийому звітності від 

регіональних центрів «Інваспорт» (онлайн-

конференції «Zoom») з метою всебічного 

вивчення стану справ у сфері фізичної 

культури і спорту осіб з інвалідністю та 

надання узагальненої звітності 

Мінмолодьспорту за формою № 2-ФК 

(річна) «Звіт з фізичної культури і спорту» 

за 2021 рік у встановлений термін 

Постанова Кабінету Міністрів України від         

20 липня 2011 року № 766 «Деякі питання 

центрів з фізичної культури і спорту осіб з 

інвалідністю «Інваспорт», лист Міністерства 

молоді та спорту України від 04 листопада      

2021 року № 9591/5.1 «Про прийом звітності за 

формою № 2-ФК «Звіт з фізичної культури і 

спорту» за 2021 рік 

Укрцентр 

«Інваспорт» 

I півріччя  

264.  Моніторинг  реалізації проєктів і заходів Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами) 

департамент 

молодіжної 

політики,  

Державний 

інститут сімейної 

I півріччя  
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та молодіжної 

політики 
265.  Проведення репрезентативного 

соціологічного дослідження становища 

молоді 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами) 

департамент 

молодіжної 

політики 

IV квартал  

266.  Прийом та опрацювання звітності за 

формою № 2-ФК (річна) «Звіт з фізичної 

культури і спорту» за 2021 рік 

Наказ Міністерства молоді та спорту України 

від 27.09.2021 № 3589 «Про затвердження форми 

звітності № 2-ФК (річна) «Звіт із фізичної 

культури і спорту» та Інструкції щодо її 

заповнення», зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 18.10.2021 за № 1346/36968 

департамент 

фізичної культури 

та неолімпійських 

видів спорту 

 

І півріччя  

267.  Про проведені консультації з 

громадськістю та взаємодію з 

Громадською радою при Мінмолодьспорті 

 

Доручення Прем'єр-міністра України Дениса  

Шмигаля від 02.06.2020  № 23097/0/1-20 до 

доповідної записки Державного секретаря 

Кабінету Міністрів України від 28.05.2020 щодо 

удосконалення взаємодії органів виконавчої 

влади з громадськістю та громадською радою 

відділ взаємодії з 

громадськістю та 

засобами масової 

інформації 

січень, 

квітень 

 

268.  Про проведені інститутами 

громадянського суспільства громадські 

експертизи діяльності Мінмолодьспорту 

Постанова Кабінету Міністрів України від         

05 листопада 2008 року № 976 «Про 

затвердження Порядку сприяння проведенню 

громадської експертизи діяльності органів 

виконавчої влади»  

відділ взаємодії з 

громадськістю та 

засобами масової 

інформації 

І півріччя за 

надходжен-

ням запиту 

269.  Звіт щодо використання коштів 

Державного Бюджету України у 2021 році 

за бюджетною програмою КПКВК 

3411220 

Постанова Кабінету Міністрів України від           

17 березня 2021 року № 226 «Про затвердження 

Порядку та умов надання у 2021 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на 

розвиток спортивної інфраструктури» 

департамент 

економіки та 

фінансів 

січень 

 

 

270.  Звіти про виконання паспортів бюджетних 

програм за 2021 рік за відповідними 

кодами програмної класифікації видатків 

Підпункт 2.2 пункту 2 наказу Міністерства 

фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 

«Про паспорти бюджетних програм» 

департамент 

економіки та 

фінансів 

лютий 

 

 

271.  Звіт щодо виконання фінансових планів 

державних підприємств, віднесених до 

Пункт 12 Порядку складання, затвердження та 

контролю виконання фінансового плану суб’єкта 

департамент 

економіки та 

щокварталу 
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сфери управління Мінмолодьспорту, за ІV 

квартал 2021 року, за 2021 рік, за I квартал 

2022 року 

господарювання державного сектору економіки, 

затвердженого наказом Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України від       

02 березня 2015 року № 205 

фінансів 

272.  Звіти з ефективності управління об`єктами 

державної власності державних 

підприємств, віднесених до сфери 

управління Мінмолодьспорту, за 2021 рік, 

І квартал 2022 року 

Постанова Кабінету Міністрів України від          

19 червня 2007 року № 832 «Про затвердження 

Порядку здійснення контролю за виконанням 

функцій з управління об'єктами державної 

власності та критеріїв визначення ефективності 

управління об'єктами державної власності» 

департамент 

економіки та 

фінансів 

щокварталу 

 

 

273.  Оцінка ефективності бюджетних програм 

державного бюджету 

Наказ Міністерства фінансів України від            

19 травня 2020 року № 223 «Про оцінку 

ефективності бюджетних програм державного 

бюджету» 

департамент 

економіки та 

фінансів 

лютий  

274.  Інформація про досягнення запланованої 

мети, завдань та результативних 

показників бюджетних програм, а також 

цілей державної політики за результатами 

2021 року 

На виконання пункту 15 частини другої статті 61 

та частини другої статті 28 Бюджетного кодексу 

України 

департамент 

економіки та 

фінансів 

лютий  

275.  Інформація щодо зведених планів 

використання бюджетних коштів і 

зведених помісячних планів використання 

бюджетних коштів з урахуванням 

внесених протягом місяця змін 

Пункт 5.4 Інструкції про складання і виконання 

розпису Державного бюджету України, 

затвердженої наказом Мінфіну від 28 січня     

2002 року № 57 

департамент 

економіки та 

фінансів 

щомісяця до 10 

числа 

місяця, що 

настає за 

звітним 

276.  Інформація щодо чисельності працівників 

бюджетних установ, що утримуються за 

рахунок загального фонду державного 

бюджету 

Лист Міністерства фінансів від 21 листопада 

2016 року № 31-08040-11-5/32901 

департамент 

економіки та 

фінансів 

щопівроку до 20 

числа 

місяця, що 

настає за 

звітним 

4.2 Узагальнюючих матеріалів 

за підсумками: 

277.  Виконання Плану законопроєктних робіт 

Верховної Ради України на 2022 рік, 

Постанова Верховної Ради України від          02 

лютого 2021 року № 1165 «Про План 

управління 

стратегічного 

щотижнево  
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внесення даних до електронної системи 

моніторингу 

законопроектної роботи Верховної Ради України 

на 2021 рік» 

планування та 

комунікацій 
278.  Діяльності дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл (форма № 5-ФК) 

Закон  України «Про фізичну культуру і спорт» 

(зі змінами) 

департамент 

олімпійського 

спорту 

квітень   

279.  Діяльності шкіл вищої спортивної 

майстерності (форма № 8-ФК (річна) 

Закон  України «Про фізичну культуру і спорт» 

(зі змінами) 

департамент 

олімпійського 

спорту 

квітень  

280.  Діяльності закладів спеціалізованої освіти 

спортивного профілю із специфічними 

умовами навчання 

Закон  України «Про фізичну культуру і спорт» 

(зі змінами) 

департамент 

олімпійського 

спорту 

квітень  

281.  Звіт про участь національної збірної 

команди України із зимових олімпійських 

видів спорту в XV зимовому 

Європейському юнацькому олімпійському 

фестивалі 2021 року в                   м. 

Вуокатті (Фінляндія) 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 

(зі змінами); Положення про Міністерство молоді 

та спорту України, затверджене постановою 

Кабінету Міністрів України від 02 липня        

2014 року № 220 (зі змінами)  

департамент 

олімпійського 

спорту 

IІ квартал  

282.  Звіт про участь національної збірної 

команди України із зимових олімпійських 

видів спорту в ХХIV зимових 

Олімпійських іграх 2022 року в м. Пекін 

(Китайська Народна Республіка) 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 

(зі змінами); Положення про Міністерство молоді 

та спорту України, затверджене постановою 

Кабінету Міністрів України від 02 липня        

2014 року № 220 (зі змінами) 

  

департамент 

олімпійського 

спорту 

IІ квартал  

283.  Звіт щодо проведення відбору та реалізації  

проектів спортивної інфраструктури   за 

рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на розвиток 

спортивної інфраструктури, у тому числі 

реконструкцію, будівельно-ремонтні 

роботи об`єктів закладів фізичної культури 

і спорту, що забезпечують розвиток 

резервного спорту, льодових палаців/арен 

та стадіонів 

Стратегія розвитку фізичної культури і спорту на 

період до 2028 року, затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України від 04 листопада 

2020 року № 1089 

відділ інвестицій та 

розвитку спортивної 

інфраструктури 

І квартал   
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284.  Форма № 2-ФК «Звіт із фізичної культури і 

спорту», розділ ІІ «Спортивні споруди»  

Наказ Мінмолодьспорту № 3589 від 27 вересня 

2021 року  «Про затвердження форми звітності 

№ 2-ФК (річна) «Звіт із фізичної культури і 

спорту» та Інструкції щодо її заповнення 

відділ інвестицій та 

розвитку спортивної 

інфраструктури 

І квартал  

285.  Інформація щодо систематизації доручень, 

що знаходяться на виконання державних 

підприємств, установ та організацій, що 

віднесені до сфери управління 

Мінмолодьспорту  

Доручення державного секретаря 

Мінмолодьспорту від 24 грудня 2020 року          

№ 63-Д «Стосовно систематизації деяких 

доручень, що знаходяться на виконанні  

державних підприємств, установ, організацій, що 

віднесені до сфери управління 

Мінмолодьспорту» 

відділ інвестицій та 

розвитку спортивної 

інфраструктури 

щорічно, 

щокварталу 

 

286.  Інформація щодо організації роботи із 

укладання договорів підприємствами, 

віднесеними до сфери управління 

Мінмолодьспорту    

Доручення Міністра молоді та спорту України 

від 13 січня 2021 № 2-Д «Про організацію роботи 

із укладання договорів підприємствами, 

установами, віднесеними до сфери управління 

Мінмолодьспорту» 

відділ інвестицій та 

розвитку спортивної 

інфраструктури 

щомісяця  

287.  Підготовка інформації про стан та 

перспективи двостороннього 

співробітництва у молодіжній сфері, сфері 

фізичної культури і спорту з окремими 

країнами, міжнародними організаціями 

Закон України «Про міжнародні договори 

України», Указ Президента України від               

18 вересня 1996 року № 841 «Про заходи щодо 

вдосконалення координації діяльності органів 

виконавчої влади у сфері  зовнішніх зносин» 

управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 

 за 

окремими 

запитами 

288.  Здійснення оцінки ефективності 

Державної цільової соціальної програми 

«Молодь України» на 2021-2025 роки  

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами)  

департамент 

молодіжної 

політики, 

Державний 

інститут сімейної 

та молодіжної 

політики 

I квартал  

289.  Підготовка щорічної доповіді про 

становище молоді в Україні 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами)  

департамент 

молодіжної 

політики  

 

IV квартал  

290.  Діяльність структурних підрозділів молоді Положення про Міністерство молоді та спорту управління протягом структурні 
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та спорту обласних, Київської міської 

держадміністрацій для відряджень 

керівництва Мінмолодьспорту до регіонів 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами)  

стратегічного 

планування та 

комунікацій 

року  підрозділи 

Мінмолодь-

спорту та 

структурні 

підрозділи 

молоді та 

спорту 

обласних, 
Київської 

міської 

державних 

адміністра-
цій 

291.  Моніторинг та оцінка ефективності 

діяльності голів обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних 

адміністрацій 

Постанова Кабінету Міністрів України від         

24 січня 2020 року  № 35 «Про реалізацію 

експериментального проекту щодо проведення 

щокварталу моніторингу та оцінки ефективності 

діяльності голів обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних 

адміністрацій» 

управління 

стратегічного 

планування та 

комунікацій 

щокварталу структурні 
підрозділи 

292.  Проведеної роботи до засідання 

Національної тристоронньої соціально-

економічної ради  

Указ Президента України від 02 квітня  

2011 року № 347 «Про Національну тристоронню 

соціально-економічну раду», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 17.06.2020           

№ 688-р «Про затвердження складу 

представників сторони органів виконавчої влади 

в Національній тристоронній соціально-

економічній раді» 

управління 

стратегічного 

планування та 

комунікацій 

протягом 

року  

структурні 

підрозділи 

(у разі 

запиту на 

участь) 

293.  Проведення заходів з нагоди державних 

свят, пам’ятних дат, річниць та ювілеїв 

історичних постатей і видатних діячів 

України (у тому числі підготовка 

відповідних пропозицій до планів) 

 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами); 

положення про управління стратегічного 

планування та комунікацій, затверджене наказом 

Мінмолодьспорту від 14 вересня 2020 року         

№ 1486 

управління 

стратегічного 

планування та 

комунікацій 

протягом 

року  

структурні 

підрозділи 
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294.  Проведення щорічного оцінювання 

фізичної підготовленості населення 

України 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

09.12.2015 № 1045 «Про затвердження Порядку 

проведення щорічного оцінювання фізичної  

підготовленості населення України» 

 

департамент 

фізичної культури 

та неолімпійських 

видів спорту 

протягом 

року 

 

щодо стану: 

295.  Підготовки звіту про стан виконання 

завдань, визначених у статті 2 Указу 

Президента України від 05 травня          

2011 року № 547 «Питання забезпечення 

органами виконавчої влади доступу до 

публічної інформації» 
 

Лист Державного комітету телебачення і 

радіомовлення України від 10 червня 2015 року 

№ 2514/23/5 

управління 

стратегічного 

планування та 

комунікацій 

січень, 

липень 

 

296.  Виконання завдань Протокольних рішень 

Організаційного комітету з підготовки та 

участі спортсменів України в Олімпійських, 

Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, 

Всесвітніх іграх з неолімпійських видів 

спорту, Всесвітніх іграх з єдиноборств, 

Всесвітніх Універсіадах, Юнацьких 

Олімпійських іграх, Європейських іграх та 

проведення міжнародних спортивних заходів в 

Україні  

Указ Президента України від 19 липня 2005 року       

№ 1113 «Про підготовку та участь спортсменів 

України в Олімпійських, Паралімпійських і 

Дефлімпійських іграх, Всесвітніх Універсіадах, 

чемпіонатах світу та Європи»  

 
 

департамент 

олімпійського 

спорту 

протягом 

року  

НОК 

України, 

всеукра-

їнські 

федерації з 

олімпійсь-

ких видів 

спорту, 

органи 

державного 

управління 

з питань 

фізичної 

культури і 

спорту 

областей та 

 м. Києва 

297.  Про хід підготовки до Олімпійських ігор Доручення Кабінету Міністрів України від 

16.09.2021 № 42509/1/1-21 до листа Президента 

України від 10.09.2021 №01-01/902 

департамент 

олімпійського 

спорту 

щомісяця  

298.  Реалізація проєктів та освоєння коштів 

субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на розвиток спортивної 

Презентаційні матеріали та інформаційні довідки  відділ інвестицій та 

розвитку спортивної 

інфраструктури 

ІІ-ІV квартал  
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інфраструктури, у тому числі 

реконструкцію, будівельно-ремонтні 

роботи об`єктів закладів фізичної культури 

і спорту, що забезпечують розвиток 

резервного спорту, льодових палаців/арен 

та стадіонів 
299.  Співробітництво з ЄС у молодіжній сфері, 

сфері фізичної культури і спорту до 

засідань та за результатами: 

- спільних органів асоціації між Україною 

та Європейським Союзом; 

- платформи № 4 ініціативи ЄС «Східне 

партнерство»; 

- Ініціативи ЄС для Дунайського регіону, 

інших 

Постанова Кабінету Міністрів України від          

13 серпня 2014 року № 346 «Про Урядовий офіс з 

питань європейської інтеграції»; 

постанова Кабінету Міністрів України від           

10 грудня 2014 року № 700 «Питання підготовки 

та проведення засідань окремих двосторонніх 

органів асоціації між Україною та ЄС» 

 

управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 

 

І півріччя за 

окремим 

планом 

300.  Співробітництво з міжнародними 

організаціями  

Постанова Кабінету Міністрів України від          

13 вересня 2002 року № 1371 «Про порядок 

участі центральних органів виконавчої влади у 

діяльності міжнародних організацій, членом яких 

є Україна» 
 

управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 
 

І півріччя  

301.  Виконання завдань Державної типової 

програми реабілітації осіб з  інвалідністю 

Постанова Кабінету Міністрів України від          

08 грудня 2006 року № 1686 «Про затвердження 

Державної типової програми реабілітації осіб з 

інвалідністю» 

Укрцентр 

«Інваспорт» 

І півріччя  

302.  Реалізація Національного плану дій з 

виконання положень Конвенції про права 

осіб з інвалідністю 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

07 квітня 2021 року № 285-р «Про затвердження 

Національного плану дій з реалізації Конвенції 

про права осіб з  інвалідністю на період до      

2025 року» 

Укрцентр 

«Інваспорт» 

І півріччя  

303.  Виконання Державної цільової соціальної 

програми розвитку фізичної культури і 

спорту 

Постанова Кабінету Міністрів України від          

01 березня 2017 року № 115 «Про затвердження 

Державної цільової соціальної програми 

Укрцентр 

«Інваспорт»  

 

І півріччя (у межах 

компетен-

ції) 
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 розвитку фізичної культури і спорту на період до 

2024  року» (із змінами) 
304.  Виконання Стратегії Ради Європи про 

права осіб з інвалідністю на період до 

2017-2023 років «Права людини: 

реальність для всіх» 

Лист Міністерства соціальної політики України 

від 15 вересня 2017 року № 18423/0/2-17-25 

Укрцентр 

«Інваспорт» 

протягом 

року 

 

305.  Виконання додаткових невідкладних 

заходів щодо створення сприятливих умов 

для життєдіяльності осіб з обмеженими 

фізичними можливостями 

Указ Президента України від 18 грудня          

2007 року № 1228 «Про додаткові невідкладні 

заходи щодо створення сприятливих умов для   

життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними 

можливостями» 

Укрцентр 

«Інваспорт» 

 

ІІ півріччя 

 

 

306.  Виконання заходів щодо фізкультурно-

спортивної реабілітації осіб з інвалідністю 

та підтримки паралімпійського і 

дефлімпійського руху в Україні 

Указ Президента України від 06 квітня 2006 року 

№ 290 «Про заходи щодо фізкультурно-

спортивної реабілітації осіб з інвалідністю та 

підтримки паралімпійського і дефлімпійського 

руху в Україні» 

Укрцентр 

«Інваспорт» 

 

ІІ півріччя 

 

 

307.  Забезпечення підготовки та участі 

спортсменів України в Паралімпійських і 

Дефлімпійських іграх, чемпіонатах світу та 

Європи 

Указ Президента України від 19 липня 2005 року 

№ 1113 «Про підготовку та участь спортсменів 

України в Олімпійський, Паралімпійських і 

Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх з 

неолімпійських видів спорту, Всесвітніх іграх 

єдиноборств,  Всесвітніх Універсіадах, 

чемпіонатах світу та Європи» 

Укрцентр 

«Інваспорт» 

 

ІІ півріччя 

 

(у межах 

компетен-

ції) 

308.  Вимірювання Індексу участі молоді  Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами) 

 

департамент 

молодіжної 

політики, 

Державний 

інститут сімейної 

та молодіжної 

політики 

І півріччя  

309.  Виконання плану заходів з реалізації 

Концепції популяризації України у світі та 

просування інтересів України у світовому 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

07 червня 2017 року № 383 «Про затвердження 

плану заходів з реалізації Концепції 

відділ взаємодії з 

громадськістю та 

засобами масової 

лютий  
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інформаційному просторі популяризації України у світі та просування 

інтересів України у світовому інформаційному 

просторі» 

інформації 

310.  Виконання п. 25.2 плану заходів на 2021 і 

2022 роки з реалізації Національної 

стратегії із створення безбар'єрного 

простору в Україні на період до 2030 року 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

04 серпня 2021 року № 883 «Про затвердження 

плану заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації 

Національної стратегії із створення безбар'єрного 

простору в Україні на період до 2030 року» 

 

відділ взаємодії з 

громадськістю та 

засобами масової 

інформації 

січень, 

квітень 

 

311.  Розвитку молодіжної сфери, сфер фізичної 

культури і спорту, національно-

патріотичного виховання в цілому та 

окремих регіонах для формування 

інформаційно-аналітичних матеріалів до 

робочих поїздок керівництва держави до 

регіонів 

Відповідні доручення Прем’єр-міністра України;  

Положення про управління стратегічного 

планування та комунікацій, затверджене наказом 

Мінмолодьспорту від 14 вересня 2020 року        

№ 1486 

управління 

стратегічного 

планування та 

комунікацій 

протягом 

року  

структурні 

підрозділи 

Мінмолодь-

спорту та 
структурні 

підрозділи 

молоді та 

спорту 
обласних, 

Київської 

міської 

державних 
адміністра-

цій 

312.  Виконання плану заходів щодо реалізації 

положень Генеральної угоди про 

регулювання основних принципів і норм 

реалізації соціально-економічної політики 

і трудових відносин в Україні на            

2019-2021 роки 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

21.08.2019 № 691 «Про хід виконання плану 

заходів щодо реалізації положень Генеральної 

угоди про регулювання основних принципів і 

норм реалізації соціально-економічної політики і 

трудових відносин в Україні на 2019-2021 роки»;        

лист Мінекономіки від 01.12.2021 № 4805-

09/56838-03 

управління 

стратегічного 

планування та 

комунікацій 

січень,  

липень 

структурні 

підрозділи 

313.  Здійснення Закарпатською обласною 

державною адміністрацією заходів з 

усунення порушень та недоліків, 

виявлених за результатами перевірки стану 

виконання дисципліни у Закарпатській 

облдержадміністрації та окремих 

Лист секретаріату Кабінету Міністрів України 

від 09.11.2020 № 37515/0/2-20 

управління 

стратегічного 

планування та 

комунікацій  

 

щомісячно  структурні 

підрозділи 

(до 5 числа 

місяця, 

наступного 

за звітним 

періодом) 
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райдержадміністраціях Закарпатської 

області 
314.  Реалізація плану заходів з виконання 

Державної програми стимулювання 

економіки для подолання негативних 

наслідків, спричинених обмежувальними 

заходами щодо запобігання виникненню і 

поширенню гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

27.05.2020 № 534 «Про затвердження Державної 

програми стимулювання економіки для 

подолання негативних наслідків, спричинених 

обмежувальними заходами щодо запобігання 

виникненню і поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, на 2020—2022 роки» 

управління 

стратегічного 

планування та 

комунікацій  

 

щокварталу  структурні 

підрозділи 

(до 10 

числа 

місяця, 

наступного 

за звітним 

періодом) 

315.  Працевлаштування осіб та створення 

робочих місць під час реалізації 

загальнодержавних цільових (регіональних), 

інвестиційних та інших програм і проєктів 

Протокольне рішення засідання Кабінету 

Міністрів України від 11 серпня 2021 року          

№ 1-97/1/21-7; лист Мінекономіки                      

від 28.08.2021 № 4802-10/43061-03 

управління 

стратегічного 

планування та 

комунікацій  

 

щомісячно  структурні 

підрозділи 

(до 5 та 20 

числа) 

316.  Реалізації плану заходів із забезпечення 

впровадження Кодифікатора 

адміністративно-територіальних одиниць 

та територій територіальних громад в 

діяльності міністерств, інших центральних 

та місцевих органів виконавчої влади 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

28.10.2021 № 1340 «Про затвердження плану 

заходів із забезпечення впровадження 

Кодифікатора адміністративно-територіальних 

одиниць та територій територіальних громад в 

діяльності міністерств, інших центральних та 

місцевих органів виконавчої влади» 

управління 

стратегічного 

планування та 

комунікацій  

 

щомісячно  структурні 

підрозділи 

(до 5 числа 

місяця, 

наступного 

за звітним) 

317.  Реалізації державної політики у сфері 

фізичної культури і спорту, сферах 

молодіжної політики, національно-

патріотичного виховання 

Доручення Прем’єр-міністра України Дениса 

Шмигаля від 02.08.2021 № 36387/1/1-21 до 

звернення Комітету Верховної Ради України з 

питань бюджету від 28.07.2021                              

№ 04-13/12-2021/249962  

управління 

стратегічного 

планування та 

комунікацій  

 

протягом 

року 

обласні та 

районні 

державні 

адміністра-
ції, 

структурні 

підрозділи 

318.  Виконання плану заходів на                   

2021-2023 роки з реалізації Державної 

стратегії регіонального розвитку на 2021-

2027 роки 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

12 травня 2021 року № 497 «Деякі питання 

реалізації у 2021-2023 роках Державної стратегії 

регіонального розвитку на 2021-2027 роки» 

управління 

стратегічного 

планування та 

комунікацій  

 

лютий, 

серпень  

  

структурні 

підрозділи 

319.  Виконання плану заходів з реалізації Розпорядження Кабінету Міністрів України від управління щокварталу структурні 
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Стратегії реформування державного 

управління України на 2022-2025 роки 

21 липня 2021 року № 831; наказ 

Мінмолодьспорту від 12.08.2021 № 2915 

 

стратегічного 

планування та 

комунікацій  

 

підрозділи 

320.  Оперативного інформування Кабінету 

Міністрів України про заплановані 

протягом наступного тижня резонансні 

події, що стосуються сфери діяльності  

Мінмолодьспорту 

Доручення Кабінету Міністрів України                 

від 08 травня 2020 року № 15523/0/2-20 

управління 

стратегічного 

планування та 

комунікацій  

 

щоденно та 

щотижнево 

 

структурні 

підрозділи 

321.  Виконання плану заходів, спрямованих на 

реалізацію деяких засад державної 

внутрішньої політики окремих районів 

Донецької та Луганської областей, де 

органи державної влади  тимчасово не 

здійснюють свої повноваження 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

11.01.2017 № 8 «Про затвердження плану 

заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад 

державної внутрішньої політики окремих районів 

Донецької та Луганської областей, де органи 

державної влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження» 

управління 

стратегічного 

планування та 

комунікацій  

 

щокварталу структурні 

підрозділи 

322.  Виконання плану заходів, спрямованих на 

реалізацію деяких засад державної 

внутрішньої політики щодо тимчасово 

окупованої території Автономної 

Республіки Крим та м. Севастополя 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

28.03.2018 № 218 «Про затвердження плану 

заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад 

державної внутрішньої політики щодо тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки 

Крим та м. Севастополя» 

управління 

стратегічного 

планування та 

комунікацій  

 

січень  структурні 

підрозділи 

323.  Виконання плану заходів з реалізації 

Стратегії деокупації та реінтеграції  

тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим  та міста 

Севастополя 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

29.09.2021 № 1117 «Про затвердження плану 

заходів з реалізації Стратегії деокупації та 

реінтеграції  тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим  та міста 

Севастополя» 

управління 

стратегічного 

планування та 

комунікацій  

 

щороку до 15 

лютого 

структурні 

підрозділи 

324.  Опрацювання проекту розпорядження 

Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження плану заходів із реалізації 

Стратегії людського розвитку на           

2021-2023 роки»  

Указ Президента України від 02 червня            

2021 року № 225/2021 «Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від        

14 травня 2021 року «Про Стратегію людського 

розвитку» 

управління 

стратегічного 

планування та 

комунікацій  

 

протягом 

року  

структурні 

підрозділи 
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325.  Виконання Положення про соціальний 

проект «Активні парки - локації здорової 

України» 

Постанова Кабінету Міністрів України від          

07 квітня 2021 року № 326 «Про затвердження 

Положення про соціальний проект «Активні 

парки - локації здорової України» 

 

департамент 

фізичної культури 

та неолімпійських 

видів спорту 

III квартал  

4.3 Розробка, підготовка та планування 

326.  Підготовка інформації до електронного 

англомовного дайджесту про діяльність 

Уряду та реформи, що впроваджуються 

 

Лист секретаріату Кабінету Міністрів України  
від 08.10.2021 № 32458/0/2-21 

управління 

стратегічного 

планування та 

щотижнево  

327.  Підготовка плану основних завдань 

Міністерства 

Положення про управління стратегічного 

планування та комунікацій, затверджене наказом 

Мінмолодьспорту від 14 вересня 2020 року         

№ 1486 

управління 

стратегічного 

планування та 

комунікацій 

 

щотижнево  

328.  Підготовка планів роботи 

Мінмолодьспорту на ІІ півріччя 2022 року 

Положення про управління стратегічного 

планування та комунікацій, затверджене наказом 

Мінмолодьспорту від 14 вересня 2020 року          

№ 1486 

управління 

стратегічного 

планування та 

комунікацій 

І півріччя  

329.  Підготовка планів роботи 

Мінмолодьспорту на І півріччя 2023 року 

та 2023 рік 

Положення про управління стратегічного 

планування та комунікацій, затверджене наказом 

Мінмолодьспорту від 14 вересня 2020 року          

№ 1486 

управління 

стратегічного 

планування та 

комунікацій 

ІІ півріччя  

330.  Підготовка пропозицій до плану перегляду 

галузевих нормативних документів 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

24 березня 2021 року № 276 «Про затвердження 

плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік» 

управління 

стратегічного 

планування та 

комунікацій 

щомісячно  

331.  Підготовка інформаційних матеріалів до 

участі керівництва Міністерства у роботі 

прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів 

України 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами) 

управління 

стратегічного 

планування та 

комунікацій 

протягом 

року 

 

структурні 

підрозділи 

332.  Забезпечення письмового перекладу з 

іноземних та на іноземні мови документів, 

Наказ Мінмолодьспорту від 01 грудня 2014 року 

№ 4003 «Про затвердження положень про 

управління 

міжнародного 

протягом 

року 

за 

окремими 
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листування керівництва Мінмолодьспорту 

з іноземними партнерами 
 

самостійні структурні підрозділи апарату 

Мінмолодьспорту» 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 
 

 запитами 

333.  Підготовка Довідника «Фізична культура, 

спорт та фізкультурно-спортивна 

реабілітація серед осіб з інвалідністю в 

Україні у 2021 році» 

Постанова Кабінету Міністрів України від          

20 липня 2011 року № 766 «Деякі питання 

центрів з фізичної культури і спорту осіб з 

інвалідністю «Інваспорт» 

Укрцентр 

«Інваспорт» 

 

І півріччя  

334.  Підготовка матеріалів до засідань 

Організаційного комітету з підготовки та 

участі спортсменів України в 

Олімпійських, Паралімпійських і 

Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх з 

неолімпійських видів спорту, Всесвітніх 

іграх з єдиноборств, Всесвітніх 

Універсіадах, чемпіонатах світу та Європи 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами) 

Укрцентр 

«Інваспорт» 

 

протягом 

року 

згідно із 

затвердже-

ним планом 

проведення 

засідань  

Оргкоміте-

ту на 2022 

рік  (у разі 

його 

проведен-

ня) 
 

335.  Підготовка орієнтовного плану проведення 

консультацій з громадськістю 

Мінмолодьспорту на 2022 рік 

Постанова Кабінету Міністрів України від          

05 листопада 2008 року № 976 «Про 

затвердження Порядку сприяння проведенню 

громадської експертизи діяльності органів 

виконавчої влади» 

відділ взаємодії з 

громадськістю та 

засобами масової 

інформації 

січень  

336.  Моніторинг виконання підприємствами, 

установами та організаціями, віднесеними 

до сфери управління Мінмолодьспорту,     

п. 25.2 плану заходів на 2021 і 2022 роки з 

реалізації Національної стратегії із 

створення безбар'єрного простору в 

Україні на період до 2030 року 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

04 серпня 2021 року № 883 «Про затвердження 

плану заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації 

Національної стратегії із створення безбар'єрного 

простору в Україні на період до 2030 року» 

відділ взаємодії з 

громадськістю та 

засобами масової 

інформації 

І півріччя  

337.  Підготовка лімітних довідок, погодження/ 

затвердження кошторисів, планів 

асигнувань загального фонду бюджету, 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку 

складання, розгляду, затвердження та основних 

департамент 

економіки та 

фінансів 

І квартал 
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планів спеціального фонду, планів 

використання бюджетних коштів, 

помісячних планів використання 

бюджетних коштів 

вимог до виконання кошторисів бюджетних 

установ» 

338.  Підготовка пропозицій до Бюджетної 

декларації на 2023 – 2025 роки; Підготовка 

матеріалів для складання проєкту Державного 

бюджету України на 2023 – 2025 

 роки 

Статті 33, 35 Бюджетного кодексу України департамент 

економіки та 

фінансів 

протягом 

року 

строки 
визначаються 

інструктивним 

листом 
Мінфіну 

339.  Моніторинг використання коштів у розрізі 

кодів економічної класифікації, за 

бюджетними програмами та підготовка 

пропозицій щодо здійснення відповідних 

перерозподілів бюджетних призначень між 

кодами економічної класифікації, між 

бюджетними програмами 

Частина сьома статті 23 Бюджетного кодексу 

України 

департамент 

економіки та 

фінансів 

протягом 

року 

 

340.  Формування мережі розпорядників, 

одержувачів коштів державного бюджету 

та мережі міжбюджетних трансфертів на 

2023 рік 

Пункт 2.1 Порядку казначейського 

обслуговування державного бюджету за 

витратами, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407 

департамент 

економіки та 

фінансів 

грудень 

 

 

341.  Складання розпису (зведених кошторисів і 

зведених планів асигнувань) державного 

бюджету та мережі розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів на 2023 

рік 

Постанова Кабінету Міністрів України від          

28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження 

Порядку складання, розгляду, затвердження та 

основних вимог до виконання кошторисів 

бюджетних установ»; 

наказ Міністерства фінансів від 24 грудня        

2012 року № 1407 «Про затвердження Порядку 

казначейського обслуговування державного 

бюджету за витратами» 

департамент 

економіки та 

фінансів 

грудень 

 

 

342.  Затвердження фінансових планів 

державних підприємств, віднесених до 

сфери управління Мінмолодьспорту, на 

2023 рік 

Пункт 5 Порядку складання, затвердження та 

контролю виконання фінансового плану суб’єкта 

господарювання державного сектору економіки, 

затвердженого наказом Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України від       

департамент 

економіки та 

фінансів 

ІІІ квартал   
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02 березня 2015 року № 205   
343.  Підготовка пропозицій до плану роботи 

Мінмолодьспорту на наступний 

календарний рік 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

02.07.2014 № 220 «Про затвердження Положення 

про Міністерство молоді та спорту України» 

департамент 

економіки та 

фінансів 

IV квартал  

344.  формування та оновлення контактної 

інформації щодо структурних підрозділів 

молоді та спорту обласних, Київської 

міської державних адміністрацій 

 

Положення про управління стратегічного 

планування та комунікацій, затверджене наказом 

Мінмолодьспорту від 14 вересня 2020 року          

№ 1486 

управління 

стратегічного 

планування та 

комунікацій  

 

постійно структурні 

підрозділи 

молоді та 

спорту 
обласних, 

Київської 

міської 

державних 
адміністра-

цій 

345.  Повідомлення листом структурні 

підрозділи із фізичної культури і спорту 

обласних, Київської міської 

держадміністрацій, Комітету з фізичного 

виховання та спорту МОН, фізкультурно-

спортивних товариств і відомств стосовно 

вчасного формування статистичних звітів 

за формами № 5-ФК (річна), № 5-ФК 

(зведена) (річна) щодо діяльності дитячо-

юнацьких спортивних шкіл та 

інформаційних матеріалів, рейтингу 

ДЮСШ, СДЮСШОР для подання до 

Міністерства 

Наказ Мінмолодьспорту від 23.10.2021 № 4055 

«Про затвердження форм звітності № 5-ФК 

(річна), № 5-ФК (зведена) (річна) про діяльність 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

(спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл олімпійського резерву) та інструкцій щодо 

їх заповнення», зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 09 листопада 2021 року за           

№ 1475/37097 

департамент 

олімпійського 

спорту 

жовтень-

листопад 

 

346.  Направлення листа до структурних 

підрозділів з фізичної культури і спорту 

обласних, Київської міської 

держадміністрацій стосовно вчасного 

формування статистичних звітів шкіл 

вищої спортивної майстерності за формою          

№ 8-ФК (річна) та інформаційних 

матеріалів центрів олімпійської 

підготовки, рейтингу ШВСМ для подання 

Наказ Мінмолодьспорту від 12 січня 2016 року 

№ 58 «Про затвердження форми звітності          

№ 8-ФК (річна) «Звіт школи вищої спортивної 

майстерності» та Інструкції щодо її заповнення», 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

02 березня 2016 року за № 329/28459 

департамент 

олімпійського 

спорту 

жовтень-

листопад 
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до Міністерства 
347.  Пропозиції до проєкту Державного 

бюджету України щодо потреби 

фінансування сфери національно-

патріотичного виховання на 2023 рік за 

бюджетною програмою КПКВК 3401070 

«Здійснення заходів державної політики з 

питань молоді та державна підтримка 

молодіжних та дитячих громадських 

організацій» 

Закон України  «Бюджетний кодекс України» (зі 

змінами); 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами) 

відділ національно-

патріотичного 

виховання 

ІІ півріччя  

348.  Підготовка пропозицій до плану роботи 

Мінмолодьспорту у сфері національно-

патріотичного виховання на 2023 рік 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 02.07.2014 № 220 (зі 

змінами), Положення про відділ національно-

патріотичного виховання, затвердженого наказом 

Мінмолодьспорту від 19.05.2015 № 1531 

 

відділ національно-

патріотичного 

виховання 

ІІ півріччя  

349.  Підготовка пропозицій до номенклатури 

справ Мінмолодьспорту у сфері 

національно-патріотичного виховання на 

2023 рік 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 02.07.2014 № 220 (зі 

змінами), Положення про відділ національно-

патріотичного виховання, затвердженого наказом 

Мінмолодьспорту від 19.05.2015 № 1531 

 

відділ національно-

патріотичного 

виховання 

ІІ півріччя  

5. ВЗАЄМОДІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА ЗМІ 

5.1 Участь в роботі Громадської ради при Міністерстві, інші форми взаємодії з громадськістю 

350.  Проведення спільних заходів з 

Національним олімпійським комітетом 

України, всеукраїнськими федераціями з 

олімпійських видів спорту 

Закон  України «Про фізичну культуру і спорт»  департамент 

олімпійського 

спорту 

протягом 

року 

НОК 

України, 
федерації з 

олімпійськи

х видів 

спорту 

351.  Обговорення проєктів нормативно-

правових актів, що розробляються 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

департамент 

олімпійського 

протягом 

року 
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департаментом Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами) 

спорту 

352.  Проведення нарад-зустрічей з 

представниками інститутів громадянського 

суспільства (у т. ч. Громадської ради при 

Міністерстві молоді та спорту України) 

щодо актуальних питань національно-

патріотичного виховання дітей та молоді 

Укази Президента України від 12 червня         

2015 року № 334 «Про заходи щодо поліпшення 

національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді» та від 18 травня 2019 року № 286 «Про 

Стратегію національно-патріотичного 

виховання»; постанови Кабінету Міністрів 

України від 09.10.2020 № 932 «Про затвердження 

плану дій щодо реалізації Стратегії національно-

патріотичного виховання на 2020-2025 роки» та 

від 30 червня 2021 року № 673 «Про 

затвердження Державної цільової соціальної 

програми національно-патріотичного виховання 

на період до 2025 року та внесення змін до 

деяких постанов Кабінету Міністрів України» 

відділ національно-

патріотичного 

виховання 

 

протягом 

року 

громадські 

організації 

353.  Консультування та надання практичної 

допомоги структурним підрозділам 

обласних, Київської міської державних 

адміністрацій, які реалізують державну 

політику у сфері національно-

патріотичного виховання 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами) 

відділ національно-

патріотичного 

виховання 

 

протягом 

року 

структурні 

підрозділи 

обласних,  

Київської  

міської 

державних 

адміністра-

цій 

354.  Консультування та надання практичної 

допомоги інститутам громадянського 

суспільства, яким надається фінансова 

підтримка для реалізації проєктів 

національно-патріотичного виховання 

Постанова Кабінету Міністрів України від         

12 жовтня 2011 року  № 1049 «Про затвердження 

Порядку проведення конкурсу з визначення 

програм (проектів, заходів), розроблених 

інститутами громадянського суспільства, для 

виконання (реалізації) яких надається фінансова 

підтримка» (зі змінами) 

відділ національно-

патріотичного 

виховання 

 

протягом 

року 

громадські 

організації 

355.  Надання практичної допомоги 

структурним підрозділам, які реалізують 

державну молодіжну політику, обласних, 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

департамент 

молодіжної 

політики 

протягом 

року 
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Київської міських державних 

адміністрацій 

(зі змінами)  

356.  Надання консультацій та допомоги 

молодіжним центрам, інститутам 

громадянського суспільства, навчальним 

закладам та установам, що працюють з 

молоддю, кандидатам на здобуття Премії 

за особливі досягнення молоді у розбудові 

України 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами) 

департамент 

молодіжної 

політики 
 

протягом 

року 

 

357.  Надання практичної допомоги молодіжним 

та дитячим громадським організаціям у 

реалізації проектів, яким надається 

фінансова підтримка 

Постанова Кабінету Міністрів України від         

12 жовтня 2011 року  № 1049 «Про затвердження 

Порядку проведення конкурсу з визначення 

програм (проектів, заходів), розроблених 

інститутами громадянського суспільства, для 

виконання (реалізації) яких надається фінансова 

підтримка» (зі змінами) 

департамент 

молодіжної 

політики 
 

протягом 

року 

 

358.  Проведення засідань комісії з визнання 

видів спорту в Україні 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 

(зі змінами), Положення про Міністерство 

молоді та спорту України, затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від         

02 липня 2014 року № 220 (зі змінами), наказ 

Міністерство молоді та спорту України від         

27 січня 2014 року № 149 «Про затвердження 

Порядку визнання видів спорту, включення їх до 

Реєстру визнаних видів спорту в Україні», 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 

28 лютого 2014 року за  № 281/25058  

 

департамент 

фізичної культури 

та неолімпійських 

видів спорту 

 

І півріччя за 

потребою 

359.  Надання організаційно-методичної 

допомоги національним федераціям з 

неолімпійських видів спорту  

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 

(зі змінами); Положення про Міністерство 

молоді та спорту України, затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від      

02 липня 2014 року № 220 (зі змінами) 

департамент 

фізичної культури 

та неолімпійських 

видів спорту 

 

І півріччя  

 

за 

потребою 
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360.  Надання організаційно-методичної 

допомоги національним федераціям з 

неолімпійських видів спорту, щодо 

отримання ними статусу національної 

спортивної федерації  

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 

(зі змінами); Положення про Міністерство 

молоді та спорту України, затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від      

02 липня 2014 року № 220  (зі змінами) 

 

департамент 

фізичної культури 

та неолімпійських 

видів спорту 

 

І півріччя 

 

за 

потребою 

361.  Участь у засіданнях федерацій з 

неолімпійських видів спорту (у разі 

запрошення) 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 (зі 

змінами) 

департамент 

фізичної культури 

та неолімпійських 

видів спорту 

 

протягом 

року  

за 

потребою 

362.  Забезпечення організаційної та 

інформаційної підтримки діяльності 

Громадської ради при Мінмолодьспорті 

Постанова Кабінету Міністрів України від          

03 листопада 2010 року № 996 «Про 

забезпечення участі громадськості у формуванні 

та реалізації державної політики» 

відділ взаємодії з 

громадськістю та 

засобами масової 

інформації 

протягом 

року 

 

5.2 Розміщення інформаційних матеріалів щодо діяльності Міністерства, проведення прес-конференцій, брифінгів 

проведення пресконференцій, брифінгів керівництва Мінмолодьспорту 

363.  Пресконференції, інтерв'ю керівництва 

Мінмолодьспорту щодо виступів 

українських спортсменів на міжнародних 

змаганнях, стану і розвитку дитячо-

юнацького спорту в України, підтримки 

молодіжних, дитячих та громадських 

організацій нацонально-патріотичного 

спрямування 

Постанова Кабінету Міністрів України від            

04 січня 2002 року № 3 «Про порядок 

оприлюднення у мережі інтернет інформації про 

діяльність органів виконавчої влади» 
 

відділ взаємодії з 

громадськістю та 

засобами масової 

інформації 

протягом 

року 

 

364.  Підготовка матеріалів до проведення 

брифінгів керівництва Міністерства та 

департаменту 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами) 

департамент 

олімпійського 

спорту 

протягом 

періоду   

 

365.  Проведення пресконференції з нагоди 

від’їзду національної збірної команди 

України на XІІІ зимові Паралімпійські ігри 

Постанова Кабінету Міністрів України від         

20 липня 2011 року № 766 «Деякі питання центрі 

в з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю  

Укрцентр 

«Інваспорт», 

(НКСІУ за 

лютий  (у разі 

проведення 

заходу) 
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(м. Пекін, Китайська Народна Республіка) «Інваспорт» згодою) 
366.  Проведення пресконференцій за 

підсумками участі національної збірної 

команди України у XІІІ зимових 

Паралімпійських іграх (м. Пекін, 

Китайська Народна Республіка) 

Постанова Кабінету Міністрів України від         

20 липня 2011 року № 766 «Деякі питання центрі 

в з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю  

«Інваспорт» 

Укрцентр 

«Інваспорт», 

(НКСІУ за 

згодою) 

березень (у разі 

проведення 

заходу) 

367.  Проведення пресконференції з нагоди 

від’їзду національної збірної команди 

України на XХІV літні Дефлімпійські ігри 

(м. Кашіас-ду-Сул, Федеративна 

Республіка Бразилія) 

Постанова Кабінету Міністрів України від         

20 липня 2011 року № 766 «Деякі питання центрі 

в з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю  

«Інваспорт» 

Укрцентр 

«Інваспорт», 

(НКСІУ за 

згодою) 

квітень (у разі 

проведення 

заходу) 

368.  Проведення пресконференцій за 

підсумками участі національної збірної 

команди України у XХІV літніх 

Дефлімпійських іграх (м. Кашіас-ду-Сул, 

Федеративна Республіка Бразилія) 

Постанова Кабінету Міністрів України від         

20 липня 2011 року № 766 «Деякі питання центрі 

в з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю  

«Інваспорт» 

Укрцентр 

«Інваспорт», 

(НКСІУ за 

згодою) 

травень (у разі 

проведення 

заходу) 

369.  Проведення пресконференцій за 

підсумками участі спортсменів з 

інвалідністю України у чемпіонатах світу, 

Європи та інших офіційних міжнародних 

змаганнях 

Постанова Кабінету Міністрів України від         

20 липня 2011 року № 766 «Деякі питання центрі 

в з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю  

«Інваспорт» 

Укрцентр 

«Інваспорт», 

(НКСІУ за 

згодою) 

протягом 

року 

 

розміщення на офіційному вебсайті Мінмолодьспорту  

370.  Розміщення на офіційному вебсайті 

Мінмолодьспорту та в електронних 

виданнях інформаційних матеріалів з 

питань молодіжної політики та 

національно-патріотичного виховання, 

розвитку олімпійських та неолімпійських 

видів спорту, проведення фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів, 

прийняття статистичних даних, реалізації 

програм стосовно молоді, розвитку 

фізичної культури і спорту, ветеранського 

Постанова Кабінету Міністрів України від            

04 січня 2002 року № 3 «Про порядок 

оприлюднення у мережі інтернет інформації про 

діяльність органів виконавчої влади» 
 

відділ взаємодії з 

громадськістю та 

засобами масової 

інформації 

протягом 

року  
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руху, спорту інвалідів 

371.  Розміщення матеріалів до проведення 

електронних консультацій з громадськістю 

щодо проектів нормативно-правових актів, 

питань, щодо яких проведення 

консультацій є обов'язковим 

Постанова Кабінету Міністрів України від         

03 листопада 2010 року № 996 «Про 

забезпечення участі громадськості у формуванні 

та реалізації державної політики» 

відділ взаємодії з 

громадськістю та 

засобами масової 

інформації 

протягом 

року  

 

372.  Розміщення Орієнтовного плану 

проведення консультацій з громадськістю 

Мінмолодьспорту на 2022 рік 

Постанова Кабінету Міністрів України від         

03 листопада 2010 року № 996 «Про 

забезпечення участі громадськості у формуванні 

та реалізації державної політики» 

відділ взаємодії з 

громадськістю та 

засобами масової 

інформації 

січень  

373.  Розміщення інформації про проведені 

Мінмолодьспортом консультації з 

громадськістю та взаємодію з 

Громадською радою  

Постанова Кабінету Міністрів України від         

03 листопада 2010 року № 996 «Про 

забезпечення участі громадськості у формуванні 

та реалізації державної політики» 

відділ взаємодії з 

громадськістю та 

засобами масової 

інформації 

щокварталу  

374.  Розміщення інформаційних матеріалів про 

роботу Громадської ради при Міністерстві 

молоді та спорту України  

Постанова Кабінету Міністрів України від         

03 листопада 2010 року № 996 «Про 

забезпечення участі громадськості у формуванні 

та реалізації державної політики» 

відділ взаємодії з 

громадськістю та 

засобами масової 

інформації 

протягом 

року 

 

375.  Розміщення інформації про проведення 

інститутами громадянського суспільства 

громадської експертизи діяльності 

Мінмолодьспорту 

Постанова Кабінету Міністрів України  від         

05 листопада 2008 року № 976 «Про 

затвердження Порядку сприяння проведенню 

громадської експертизи діяльності органів 

виконавчої влади» 
 

відділ взаємодії з 

громадськістю та 

засобами масової 

інформації 

протягом 

року 

за 

надходжен-

ням запиту 

376.  Розміщення на офіційному вебсайті 

Мінмолодьспорту, у друкованих та 

електронних виданнях інформаційних 

матеріалів щодо стану розвитку 

олімпійського спорту, проєктів 

нормативно-правових актів 

Протокол наради Прем’єр-міністра України  

Яценюка А. П. від 21.03.2014 № 11842/0/1-14 

щодо посилення інформаційно-роз’яснювальної 

роботи 

департамент 

олімпійського 

спорту 

протягом 

року 

 

377.  Про стан організації роботи зі зверненнями 

громадян 

Указ Президента України від 07 лютого          

2008 року № 109 «Про першочергові заходи 

щодо забезпечення реалізації та гарантування 

відділ контролю, 

діловодства та 

звернень громадян 

щокварталу  до 15 числа 

місяця, що 

настає за 

звітним 
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конституційного права на звернення до органів 

державної влади та органів місцевого 

самоврядування» 

періодом 

378.  Оприлюднення публічної інформації у 

формі відкритих даних 

Наказ Мінмолодьспорту від 21 вересня 2021 року 

№ 3508 «Про організацію роботи щодо 

оприлюднення публічної інформації у формі 

відкритих даних, розпорядником якої є 

Міністерство молоді та спорту України» 

відділ контролю, 

діловодства та 

звернень громадян 

протягом 

року 

у терміни, 

визначені 

наказом 

від 21.09. 

2021 

№ 3508 

379.  Щодо організації роботи зі зверненнями 

громадян 

Постанова Кабінету Міністрів України від          

04 січня 2002 року № 3 «Про оприлюднення в 

мережі Інтернет інформації про діяльність 

органів виконавчої влади» 

відділ контролю, 

діловодства та 

звернень громадян 

щомісяця  
 

до 05 числа 

місяця, що 

настає за 

звітним 

періодом 

380.  Розміщення зведених даних щодо 

використання коштів Державного бюджету 

України за 2021 рік за бюджетними 

програмами Міністерства молоді та спорту 

України 

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про 

відкритість використання публічних коштів» 

відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

березень  

381.  Розміщення зведених даних щодо 

використання коштів Державного бюджету 

України за І квартал 2022 року за 

бюджетними програмами Міністерства 

молоді та спорту України 

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про 

відкритість використання публічних коштів» 

відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

червень  

382.  Розміщення зведених даних щодо 

використання коштів Державного бюджету 

України за ІІ квартал 2022 року за 

бюджетними програмами Міністерства 

молоді та спорту України 

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про 

відкритість використання публічних коштів» 

відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

вересень  

383.  Розміщення зведених даних щодо 

використання коштів Державного бюджету 

України за ІІІ квартал 2022 року за 

бюджетними програмами Міністерства 

молоді та спорту України 

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про 

відкритість використання публічних коштів» 

відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

грудень  

384.  Розміщення на офіційному сайті Положення про Міністерство молоді та спорту відділ національно- протягом  
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Мінмолодьспорту (офіційних сторінках у 

соціальних мережах) інформаційних 

матеріалів щодо стану реалізації 

національно-патріотичного виховання, а 

також щодо визначних, пам’ятних дат, що 

відзначаються в Україні (національно-

патріотичного спрямування) 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами) 

патріотичного 

виховання 
року 

385.  Розміщення інформаційних матеріалів 

щодо діяльності департаменту, проведення 

пресконференцій, брифінгів 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами) 

департамент 

молодіжної 

політики 
 

протягом 

року 

 

386.  Інформаційних матеріалів з питань 

розвитку неолімпійських видів спорту, 

масового спорту та спорту ветеранів, 

статистичних спостережень тощо 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами), Орієнтовний план проведення 

консультацій з громадськістю на 2022 рік 

департамент 

фізичної культури 

та неолімпійських 

видів спорту 

 

І півріччя 

 

 

387.  Оприлюднення паспортів бюджетних програм 

на 2022 рік (включно зі змінами до паспортів) 
Підпункт 2.3 пункту 2 наказу Міністерства фінансів 

України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти 

бюджетних програм» 

департамент 

економіки та 

фінансів 

протягом 

трьох робочих 

днів з дня 

затвердження 

паспортів 

 

388.  Оприлюднення звітів про виконання паспортів 

бюджетних програм за звітний бюджетний 

період 

Підпункт 2.3 пункту 2 наказу Міністерства фінансів 

України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти 

бюджетних програм» 

департамент 

економіки та 

фінансів 

 

I квартал  

389.  Оприлюднення оцінки ефективності 

бюджетних програм державного бюджету 
Наказ Міністерства фінансів України від 19.05.2020 

№ 223 «Про оцінку ефективності бюджетних програм 

державного бюджету». 

департамент 

економіки та 

фінансів 

лютий  

390.  Оприлюднення інформації про досягнення 

запланованої мети, завдань та 

результативних показників бюджетних 

програм, а також цілей державної політики 

за результатами 2021 року 

На виконання пункту 15 частини другої статті 61 

та частини другої статті 28 Бюджетного кодексу 

України. 

департамент 

економіки та 

фінансів 

лютий  

391.  Оприлюднення бюджетного запиту Стаття 28 Бюджетного кодексу України департамент вересень  
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Мінмолодьспорту на 2023 – 2025 роки економіки та 

фінансів 

 

392.  Розміщення на офіційному вебсайті 

Мінмолодьспорту рішень Колегії 

Мінмолодьспорту та Плану роботи Колегії 

на наступний рік 

 

Положення про колегію Міністерства молоді та 

спорту України, затверджене наказом 

Мінмолодьспорту від 23 вересня 2020 року 

№ 1712 

управління 

стратегічного 

планування та 

комунікацій  
 

протягом 

року 

відповідно 

до Плану 

роботи 

Колегії 

 

393.  Розміщення на офіційному вебсайті 

Мінмолодьспорту звіту про виконання 

завдань Державної стратегії регіонального 

розвитку на 2021-2027 роки 

Постанова Кабінету Міністрів України від          

11 листопада 2015 року № 931 «Про 

затвердження Порядку розроблення Державної 

стратегії регіонального розвитку України і плану 

заходів з її реалізації, а також проведення 

моніторингу та оцінки результативності 

реалізації зазначених Стратегії і плану заходів» 

управління 

стратегічного 

планування та 

комунікацій  
 

щороку  

394.  Забезпечення оприлюднення на вебсайті 

Мінмолодьспорту планів та звітів роботи 

Міністерства 

Закон України від 13 січня 2011 року № 2939 

«Про доступ до публічної інформації» 

управління 

стратегічного 

планування та 

комунікацій 

протягом 

року 

 

395.  Забезпечення оприлюднення на вебсайті 

Мінмолодьспорту звітів про опрацювання 

запитів на публічну інформацію  

Закон України від 13 січня 2011 року № 2939 

«Про доступ до публічної інформації» 

управління 

стратегічного 

планування та 

комунікацій 

щомісяця  

інше 

396.  Розміщення на єдиному вебпорталі                  

e-data.gov.ua інформації про використання 

публічних коштів 

Закон України «Про відкритість використання 

публічних коштів» 

відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

постійно  

397.  Оприлюднення інформації про присвоєння 

спортивних звань з видів спорту, визнаних 

в Україні, на Єдиному порталі відкритих 

даних 

Наказ Мінмолодьспорту від 21.09.2021 № 3508 

«Про організацію роботи щодо оприлюднення 

публічної інформації у формі відкритих даних, 

розпорядником якої є Міністерство молоді та 

спорту України» 

управління 

роботи з 

персоналом 
 

щомісяця  

398.  Надання практичної допомоги федераціям 

з видів спорту з питань оформлення віз та 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

управління 

міжнародного 

І півріччя  
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спрощення процедур під час здійснення 

закордонних відряджень федераціям з 

видів спорту, національним збірним 

командам України з видів спорту та в'їзду 

в Україну спортсменів та спортивних 

делегацій зарубіжних країн 

 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами) 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 

 

399.  Надання практичної допомоги 

громадським молодіжним організаціям у 

питанні оформлення віз та посвідок на 

тимчасове проживання в Україні 

іноземним волонтерам, які в'їжджають в 

Україну з метою надання волонтерських 

послуг у сфері роботи з молоддю 

Положення про Міністерство молоді та спорту 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

(зі змінами) 

управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 

 

 

І півріччя 

 

400.  Відповіді на звернення громадян та запити 

про публічну інформацію 

Закон України «Про доступ до публічної 

інформації» 

управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 

 

І півріччя  

401.  Надання федераціям з видів спорту 

інформації щодо антидопінгової діяльності 

та боротьби з маніпулюваннями у спорті 

Стратегія розвитку фізичної культури і спорту на 

період до 2028 року, затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України від 04 листопада 

2020 року  № 1089; 

розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження плану заходів на 2021-2022 роки 

щодо реалізації першого етапу Стратегії 

розвитку фізичної культури і спорту на період до 

2028 року» 

управління 

міжнародного 

співробітництва 

та європейської 

інтеграції 

 

І півріччя  

6. ПОЗАПЛАНОВА РОБОТА 

6.1 Розробка (опрацювання) проектів 

402.   
  

 

Указів Президента України 
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403.  
 

   

постанов Кабінету Міністрів України 

404.  
 

   

розпоряджень Кабінету Міністрів України 

405.      

наказів Мінмолодьспорту 

406.      

6.2 Проведення заходів 

407.  Засідання колегії шляхом опитування «Про 

порушення клопотання перед Верховною 

Радою України та Кабінетом Міністрів 

України щодо нагородження Почесною 

грамотою Верховної Ради України, 

Грамотою Верховної Ради України та 

Почесною грамотою Кабінету Міністрів 

України» 

Положення  

про Почесну 

грамоту та 

Грамоту 

Верховної Ради 

України, 

затверджене 

Постановою 

Верховної Ради 

України  

від 05.07.2001  

№ 2541-III; 

Положення про 

Почесну грамоту 

Кабінету 

Міністрів 

України, 

затверджене 

постановою 

Кабінету 

Міністрів України  

від 20.08.2008       

№ 728 

управління 

роботи з 

персоналом 

 

за рішенням Голови Колегії  

6.3 Підготовлено узагальнюючі матеріали щодо 

408.     
 

 


