
                Додаток 

до листа Міністерства молоді та 

спорту України 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про проведені Міністерством молоді та спорту України 

консультації з громадськістю та взаємодію з громадською радою у ІV кварталі 2021 року 

 
№  

з/п 

Питання/проєкт 

акта, щодо яких 

проведено 

консультації з 

громадськістю 

Заходи, проведені у 

рамках консультацій з 

громадськістю  

(із зазначенням дати) 

Кількість 

представників 

громадськості 

які взяли 

участь в 

обговоренні 

 

Чи 

звертався 

орган до 

громадсь-

кої  ради з 

пропози-

цією 

розглянути 

питання/ 

проєкт акта 

Чи 

розглядала 

громадсь-

ка рада 

питання/ 

проєкт акта 

на своєму 

засіданні 

Чи надані  

громадсько

ю  радою 

пропозиції 

(зауважен-

ня)  щодо 

питання/ 

проєкту 

акта 

Кількість 

проведених 

засідань 

громадської 

ради 

Інші заходи 

громадської 

ради 

 Проєкт наказу 

Міністерства 

молоді та спорту 

України «Про 

затвердження 

Рекомендацій щодо 

засад діяльності 

радників з питань 

молоді» 

1) З 01 жовтня до 15 

жовтня 2021 р. було 

проведено публічне 

громадське 

обговорення проєкту 

наказу шляхом його 

оприлюднення на 

офіційному вебсайті 

Мінмолодьспорту. 

2) Проєкт надіслано 

Громадській раді. 

3) 04 листопада 2021 

року проєкт наказу 

обговорено на 

засіданні Громадської 

ради за участю 

33 члена 

Громадської 

ради 

37 суб’єктів 

робочої групи 

з розробки 

нормативно-

правових 

актів щодо 

формування 

молодіжної 

політики в 

напрямі 

дотримання 

гарантій 

участі молоді, 

Так 

Проєкт 

наказу 

надіслано 

на розгляд 

Громадсь-

кої ради 

електрон-

ною 

поштою 

Так,  

на 

засіданні 

04.11.2021 

Проєкт 

підтримано 

2 засідання 

Громадської 

ради 

(28.10.2021, 

04.11.2021) 

за участю 

Державного 

секретаря 

Міністерства 

молоді та 

спорту України  

Олексія 

Перевезенцева 

та заступниці 

Міністра 

молоді та 

Відбулись 

електронні 

консультації 

стосовно  

14 проєктів 

нормативно-

правових 

актів, 

розроблених 

Мінмолодь-

спортом, 

щодо яких 

проведення 

консультацій 

з громадсь-
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директора 

департаменту 

молодіжної політики 

Ірини Бєляєвої.  

4) Звіт про результати 

обговорення 

опубліковано              

08 листопада 2021 

року. 

до складу якої 

включені 

представники 

громадських 

організацій, 

громадських 

спілок, 

молодіжних 

центрів, 

Мінмолодь-

спорту, 

профільних 

структурних 

підрозділів 

обласного та 

місцевого 

рівнів (склад 

робочої групи 

затверджено 

наказом 

Мінмолодь-

спорту від 

27.08.2021 

№ 3110) 

спорту України 

Марини 

Попатенко 

 

 

кістю є 

обов'язковим. 

На 

засідавннях 

Громадської 

ради 

відбулось 

обговорення 7 

проєктів 

нормативно-

правових 

актів за 

участю 

директора 

департамента 

молодіжної 

політики 

Ірини 

Бєляєвої. 

Затверджено 

план роботи 

Громадської 

ради на 2021 

рік. 

  

 

Проєкт наказу 

Міністерства 

молоді та спорту 

України «Про 

затвердження 

Рекомендацій щодо 

організації роботи 

молодіжного 

простору» 

1) З 01 жовтня до 15 

жовтня 2021 р. було 

проведено публічне 

громадське 

обговорення проєкту 

наказу шляхом його 

оприлюднення на 

офіційному вебсайті 

Мінмолодьспорту. 

33 члена 

Громадської 

ради 

37 суб’єктів 

робочої групи 

з розробки 

нормативно-

правових 

актів щодо 

формування 

Проєкт 

наказу 

надіслано 

на розгляд 

Громадсь-

кої ради 

електрон-

ною 

поштою 

Так,  

на 

засіданні 

04.11.2021 

Проєкт 

підтримано 
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2) Проєкт надіслано 

Громадській раді. 

3) 04 листопада 2021 

року проєкт наказу 

обговорено на 

засіданні Громадської 

ради за участю 

директора 

департаменту 

молодіжної політики 

Ірини Бєляєвої.  

4) Звіт про результати 

обговорення 

опубліковано              18 

листопада 2021 року.  

 

молодіжної 

політики в 

напрямі 

дотримання 

гарантій 

участі молоді, 

до складу якої 

включені 

представники 

громадських 

організацій, 

громадських 

спілок, 

молодіжних 

центрів, 

Мінмолодь-

спорту, 

профільних 

структурних 

підрозділів 

обласного та 

місцевого 

рівнів (склад 

робочої групи 

затверджено 

наказом 

Мінмолодь-

спорту від 

27.08.2021 

№ 3110) 

 Проєкт наказу 

Міністерства 

молоді та спорту 

України «Про 

1) З 01 жовтня до 15 

жовтня 2021 р. було 

проведено публічне 

громадське 

33 члена 

Громадської 

ради 

Проєкт  

наказу 

надіслано 

на розгляд 

Так,  

на 

засіданні 

04.11.2021 

Проєкт 

підтримано 
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затвердження 

Порядку 

присудження 

молодіжним 

центрам 

Національного 

знаку якості, 

моніторингу та 

оцінки 

ефективності їхньої 

діяльності» 

обговорення проєкту 

наказу шляхом його 

оприлюднення на 

офіційному вебсайті 

Мінмолодьспорту. 

2) Проєкт надіслано 

Громадській раді. 

3) 04 листопада 2021 

року проєкт наказу 

обговорено на 

засіданні Громадської 

ради за участю 

директора 

департаменту 

молодіжної політики 

Ірини Бєляєвої.  

4) Звіт про результати 

обговорення 

опубліковано              10 

листопада 2021 року.  

            . 

37 суб’єктів 

робочої групи 

з розробки 

нормативно-

правових 

актів щодо 

формування 

молодіжної 

політики в 

напрямі 

дотримання 

гарантій 

участі молоді, 

до складу якої 

включені 

представники 

громадських 

організацій, 

громадських 

спілок, 

молодіжних 

центрів, 

Мінмолодь-

спорту, 

профільних 

структурних 

підрозділів 

обласного та 

місцевого 

рівнів (склад 

робочої групи 

затверджено 

наказом 

Мінмолодь-

Громадсь-

кої ради 

електрон-

ною 

поштою 
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спорту від 

27.08.2021 

№ 3110) 

 Проєкт постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

затвердження змін 

до деяких актів 

Кабінету Міністрів 

України» 

1) З 11 жовтня до 25 

жовтня 2021 р. було 

проведено публічне 

громадське 

обговорення проєкту 

постанови шляхом 

його оприлюднення на 

офіційному вебсайті 

Мінмолодьспорту. 

2) Проєкт надіслано 

Громадській раді. 

3) 04 листопада 2021 

року проєкт 

постанови було 

обговорено на 

засіданні Громадської 

ради від за участю 

директора 

департаменту 

молодіжної політики 

Ірини Бєляєвої.  

4) Звіт про результати 

обговорення 

опубліковано              

22 листопада 2021 

року. 

33 члена 

Громадської 

ради 

37 суб’єктів 

робочої групи 

з розробки 

нормативно-

правових 

актів щодо 

формування 

молодіжної 

політики в 

напрямі 

дотримання 

гарантій 

участі молоді, 

до складу якої 

включені 

представники 

громадських 

організацій, 

громадських 

спілок, 

молодіжних 

центрів, 

Мінмолодь-

спорту, 

профільних 

структурних 

підрозділів 

обласного та 

Проєкт  

постанови 

надіслано 

на розгляд 

Громадсь-

кої ради 

електрон-

ною 

поштою 

Так,  

на 

засіданні 

04.11.2021 

Проєкт 

підтримано 



6 
 

місцевого 

рівнів (склад 

робочої групи 

затверджено 

наказом 

Мінмолодь-

спорту від 

27.08.2021 

№ 3110) 

 Проєкт наказу 

Міністерства 

молоді та 

спорту України 

та Міністерства 

освіти і науки 

України «Про 

затвердження 

Концепції 

розвитку 

закладів 

спеціалізованої 

освіти 

спортивного 

профілю із 

специфічними 

умовами 

навчання 

(фахові коледжі, 

1) Проєкт наказу 

розміщено на 

офіційному 

вебсайті 

Міністерства 

молоді та спорту 

України  

08 жовтня 2021 

року в рубриці  

«До обговорення».  

2) Проєкт 

надіслано 

Громадській раді. 
3) 28 жовтня 2021 

року проєкт 

постанови було 

обговорено на 

засіданні Громадської 

ради від за участю 

предстаників 

департаменту 

олімпійського спорту.  

33 члена 

Громадської 

ради 

 

Проєкт  

постанови 

надіслано 

на розгляд 

Громадсь-

кої ради 

електрон-

ною 

поштою  

Так, 

 на 

засіданні 

28.10.2021 

Проєкт 

підтримано 

https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-ta-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-zakladiv-specializovanoyi-osviti-sportivnogo-profilyu-iz-s
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-ta-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-zakladiv-specializovanoyi-osviti-sportivnogo-profilyu-iz-s
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-ta-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-zakladiv-specializovanoyi-osviti-sportivnogo-profilyu-iz-s
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-ta-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-zakladiv-specializovanoyi-osviti-sportivnogo-profilyu-iz-s
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-ta-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-zakladiv-specializovanoyi-osviti-sportivnogo-profilyu-iz-s
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-ta-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-zakladiv-specializovanoyi-osviti-sportivnogo-profilyu-iz-s
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-ta-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-zakladiv-specializovanoyi-osviti-sportivnogo-profilyu-iz-s
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-ta-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-zakladiv-specializovanoyi-osviti-sportivnogo-profilyu-iz-s
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-ta-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-zakladiv-specializovanoyi-osviti-sportivnogo-profilyu-iz-s
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-ta-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-zakladiv-specializovanoyi-osviti-sportivnogo-profilyu-iz-s
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-ta-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-zakladiv-specializovanoyi-osviti-sportivnogo-profilyu-iz-s
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-ta-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-zakladiv-specializovanoyi-osviti-sportivnogo-profilyu-iz-s
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-ta-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-zakladiv-specializovanoyi-osviti-sportivnogo-profilyu-iz-s
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-ta-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-zakladiv-specializovanoyi-osviti-sportivnogo-profilyu-iz-s
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-ta-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-zakladiv-specializovanoyi-osviti-sportivnogo-profilyu-iz-s
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-ta-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-zakladiv-specializovanoyi-osviti-sportivnogo-profilyu-iz-s
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-ta-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-zakladiv-specializovanoyi-osviti-sportivnogo-profilyu-iz-s
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-ta-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-zakladiv-specializovanoyi-osviti-sportivnogo-profilyu-iz-s
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-ta-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-zakladiv-specializovanoyi-osviti-sportivnogo-profilyu-iz-s
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спортивні 

ліцеї)» 

 

4) Звіт про результати 

обговорення 

опубліковано              

30 листопада 2021 

року. 
 Проєкт постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Деякі 

питання діяльності 

Національної ради з 

питань молоді» 

1) З 11 жовтня до 25 

жовтня 2021 р. було 

проведено публічне 

громадське 

обговорення проєкту 

наказу шляхом його 

оприлюднення на 

офіційному вебсайті 

Мінмолодьспорту. 

2) Проєкт надіслано 

Громадській раді. 

3) 04 листопада 2021 

року проєкт наказу 

обговорено на 

засіданні Громадської 

ради за участю 

директора 

департаменту 

молодіжної політики 

Ірини Бєляєвої.  

4) Звіт про результати 

обговорення 

опубліковано              16 

листопада 2021 року.  

 

33 члена 

Громадської 

ради 

37 суб’єктів 

робочої групи 

з розробки 

нормативно-

правових 

актів щодо 

формування 

молодіжної 

політики в 

напрямі 

дотримання 

гарантій 

участі молоді, 

до складу якої 

включені 

представники 

громадських 

організацій, 

громадських 

спілок, 

молодіжних 

центрів, 

Мінмолодь-

спорту, 

профільних 

структурних 

Проєкт 

постанови 

надіслано 

на розгляд 

Громадсь-

кої ради 

електрон-

ною 

поштою 

Так,  

на 

засіданні 

04.11.2021 

Проєкт 

підтримано 

https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-ta-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-zakladiv-specializovanoyi-osviti-sportivnogo-profilyu-iz-s
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-ta-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-zakladiv-specializovanoyi-osviti-sportivnogo-profilyu-iz-s
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підрозділів 

обласного та 

місцевого 

рівнів (склад 

робочої групи 

затверджено 

наказом 

Мінмолодь-

спорту від 

27.08.2021 

№ 3110) 

 Проєкт наказу 

Міністерства 

молоді та 

спорту України 

«Про 

затвердження 

Критеріїв 

прозорого 

розподілу 

бюджетних 

коштів на 

заходи з 

фізичної 

культури та 

неолімпійських 

видів спорту» 

 

1) Проєкт наказу 

розміщено на 

офіційному 

вебсайті 

Міністерства 

молоді та спорту 

України  

22 жовтня 2021 

року в рубриці «До 

обговорення»  

2) Проєкт 

надіслано 

Громадській раді. 

 

34 Так -- -- 

https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-zatverdzhennya-kriteriyiv-prozorogo-rozpodilu-byudzhetnih-koshtiv-na-zahodi-z-fizichnoyi-kulturi-ta-neolimpijskih-vidiv-sportu
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-zatverdzhennya-kriteriyiv-prozorogo-rozpodilu-byudzhetnih-koshtiv-na-zahodi-z-fizichnoyi-kulturi-ta-neolimpijskih-vidiv-sportu
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-zatverdzhennya-kriteriyiv-prozorogo-rozpodilu-byudzhetnih-koshtiv-na-zahodi-z-fizichnoyi-kulturi-ta-neolimpijskih-vidiv-sportu
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-zatverdzhennya-kriteriyiv-prozorogo-rozpodilu-byudzhetnih-koshtiv-na-zahodi-z-fizichnoyi-kulturi-ta-neolimpijskih-vidiv-sportu
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-zatverdzhennya-kriteriyiv-prozorogo-rozpodilu-byudzhetnih-koshtiv-na-zahodi-z-fizichnoyi-kulturi-ta-neolimpijskih-vidiv-sportu
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-zatverdzhennya-kriteriyiv-prozorogo-rozpodilu-byudzhetnih-koshtiv-na-zahodi-z-fizichnoyi-kulturi-ta-neolimpijskih-vidiv-sportu
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-zatverdzhennya-kriteriyiv-prozorogo-rozpodilu-byudzhetnih-koshtiv-na-zahodi-z-fizichnoyi-kulturi-ta-neolimpijskih-vidiv-sportu
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-zatverdzhennya-kriteriyiv-prozorogo-rozpodilu-byudzhetnih-koshtiv-na-zahodi-z-fizichnoyi-kulturi-ta-neolimpijskih-vidiv-sportu
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-zatverdzhennya-kriteriyiv-prozorogo-rozpodilu-byudzhetnih-koshtiv-na-zahodi-z-fizichnoyi-kulturi-ta-neolimpijskih-vidiv-sportu
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-zatverdzhennya-kriteriyiv-prozorogo-rozpodilu-byudzhetnih-koshtiv-na-zahodi-z-fizichnoyi-kulturi-ta-neolimpijskih-vidiv-sportu
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-zatverdzhennya-kriteriyiv-prozorogo-rozpodilu-byudzhetnih-koshtiv-na-zahodi-z-fizichnoyi-kulturi-ta-neolimpijskih-vidiv-sportu
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-zatverdzhennya-kriteriyiv-prozorogo-rozpodilu-byudzhetnih-koshtiv-na-zahodi-z-fizichnoyi-kulturi-ta-neolimpijskih-vidiv-sportu
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-zatverdzhennya-kriteriyiv-prozorogo-rozpodilu-byudzhetnih-koshtiv-na-zahodi-z-fizichnoyi-kulturi-ta-neolimpijskih-vidiv-sportu
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-zatverdzhennya-kriteriyiv-prozorogo-rozpodilu-byudzhetnih-koshtiv-na-zahodi-z-fizichnoyi-kulturi-ta-neolimpijskih-vidiv-sportu
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-zatverdzhennya-kriteriyiv-prozorogo-rozpodilu-byudzhetnih-koshtiv-na-zahodi-z-fizichnoyi-kulturi-ta-neolimpijskih-vidiv-sportu
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-zatverdzhennya-kriteriyiv-prozorogo-rozpodilu-byudzhetnih-koshtiv-na-zahodi-z-fizichnoyi-kulturi-ta-neolimpijskih-vidiv-sportu
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 Проект постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Деякі 

питання створення 

Українського 

молодіжного 

фонду» 

1) З 01 по 22 жовтня 

2021 року було 

проведено публічне 

громадське 

обговорення проєкту 

постанови на  вебсайті 

Мінмолодьспорту. 

2) З 22 жовтня по                      

02 листопада було 

продовжено 

громадське 

обговорення проєкту 

постанови. 

3) Протягом жовтня 

2021 року проведено 

регіональні 

обговорення проєкту 

Положення. 

4) 04 листопада 2021 

року проєкт постанови 

було обговорено на 

засіданні Громадської 

ради за участю 

директора 

департаменту 

молодіжної політики 

Ірини Бєляєвої.  

5) За результатами 

публічного 

громадського 

обговорення отримано 

пропозиції до проєкту 

33 члена 

Громадської 

ради 

Близько                    

200 

представників 

структурних 

підрозділів з 

питань молоді 

та спорту 

обласних, 

Київської 

міської 

держадмініст

рацій, органів 

місцевого 

самоврядуван

ня, інститутів 

громадянсько

го суспільства 

та установ, 

закладів, які 

працюють з 

молоддю, 

молодіжних 

центрів, 

фахівців 

молодіжної 

сфери, 

молодіжних 

працівників, 

органів 

учнівського 

та 

Проєкт  

постанови 

надіслано 

на розгляд 

Громадсь-

кої ради 

електрон-

ною 

поштою 

Так, на 

засіданні 

04.11.2021 

Висловле-

но 

пропозиції 

до проєкту 

постанови, 

які 

враховано 

частково. 



10 
 

постанови, які 

враховано частково.  

6) 15 листопада 2021 

року здійснено 

фінальне обговорення 

проекту положення за 

участі заступника 

Міністра молоді та 

спорту України 

Марини Попатенко, 

керівництва 

департаменту 

молодіжної політики 

та експертів. 

7) Звіт про результати 

обговорення 

опубліковано               

15 листопада 2021 

року. 

 

 

студентського 

самоврядуван

ня, 

молодіжних 

осередків 

політичних 

партій, 

міжнародних 

організацій, 

бізнесу, 

активної 

молоді, інших 

зацікавлених 

 Проєкт наказу 

Міністерства 

молоді та спорту 

України «Про деякі 

питання реалізації 

статті 8 Закону 

України «Про 

основні засади 

молодіжної 

політики» 

 

1) З 22 жовтня по                      

02 листопада 2021 

року було проведено 

публічне громадське 

обговорення проекту 

наказу на  вебсайті 

Мінмолодьспорту. 

2) Проєкт надіслано 

Громадській раді. 

3) 04 листопада 2021 

року проєкт наказу 

33 члена 

Громадської 

ради 

37 суб’єктів 

робочої групи 

з розробки 

нормативно-

правових 

актів щодо 

формування 

молодіжної 

політики в 

Проєкт  

постанови 

надіслано 

на розгляд 

Громадсь-

кої ради 

електрон-

ною 

поштою 

Так, на 

засіданні 

04.11.2021 

Проєкт 

підтримано 
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було обговорено на 

засіданні Громадської 

ради за участю 

директора 

департаменту 

молодіжної політики 

Ірини Бєляєвої. 

4) Звіт про результати 

обговорення 

опубліковано         

10 грудня 2021 року. 

 

 

напрямі 

дотримання 

гарантій 

участі молоді, 

до складу якої 

включені 

представники 

громадських 

організацій, 

громадських 

спілок, 

молодіжних 

центрів, 

Мінмолодь-

спорту, 

профільних 

структурних 

підрозділів 

обласного та 

місцевого 

рівнів (склад 

робочої групи 

затверджено 

наказом 

Мінмолодь-

спорту від 

27.08.2021 

№ 3110 

 Проєкт наказу 

Міністерства 

молоді та 

спорту України 

«Про внесення 

1) З 28 жовтня до 28 

листопада 2021 р. було 

проведено публічне 

громадське 

обговорення проєкту 

наказу шляхом його 

33 члена 

Громадської 

ради 

 

Проєкт  

постанови 

надіслано 

на розгляд 

Громадсь-

кої ради 

Так, 

 на 

засіданні 

04.11.2021 

Проєкт 

підтримано 

https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-vid-19-veresnya-2018-roku-4334
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-vid-19-veresnya-2018-roku-4334
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-vid-19-veresnya-2018-roku-4334
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-vid-19-veresnya-2018-roku-4334
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-vid-19-veresnya-2018-roku-4334
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змін до наказу 

Міністерства 

молоді та 

спорту України 

від 19 вересня 

2018 року             

№ 4334» 

 

оприлюднення на 

офіційному вебсайті 

Мінмолодьспорту. 

2) Проєкт надіслано 

Громадській раді. 

3) 04 листопада 2021 

року проєкт наказу 

обговорено на 

засіданні Громадської 

ради за участю 

директора 

департаменту 

молодіжної політики 

Ірини Бєляєвої.  

4) Звіт про результати 

обговорення 

опубліковано              30 

листопада 2021 року.  

 

електрон-

ною 

поштою  

 Проєкт наказу 

Міністерства 

молоді та 

спорту України 

«Про внесення 

змін до 

Положення про 

національні 

збірні команди 

з видів спорту, 

1) Проєкт наказу 

розміщено на 

офіційному 

вебсайті 

Міністерства 

молоді та спорту 

України  

03 грудня 2021 

року в рубриці «До 

обговорення»  

2) Проєкт 

надіслано 

Громадській раді. 

33 Так -- -- 

https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-vid-19-veresnya-2018-roku-4334
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-vid-19-veresnya-2018-roku-4334
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-vid-19-veresnya-2018-roku-4334
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-vid-19-veresnya-2018-roku-4334
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-vid-19-veresnya-2018-roku-4334
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-vid-19-veresnya-2018-roku-4334
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-vid-19-veresnya-2018-roku-4334
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-polozhennya-pro-nacionalni-zbirni-komandi-z-vidiv-sportu-viznanih-v-ukrayini
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-polozhennya-pro-nacionalni-zbirni-komandi-z-vidiv-sportu-viznanih-v-ukrayini
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-polozhennya-pro-nacionalni-zbirni-komandi-z-vidiv-sportu-viznanih-v-ukrayini
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-polozhennya-pro-nacionalni-zbirni-komandi-z-vidiv-sportu-viznanih-v-ukrayini
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-polozhennya-pro-nacionalni-zbirni-komandi-z-vidiv-sportu-viznanih-v-ukrayini
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-polozhennya-pro-nacionalni-zbirni-komandi-z-vidiv-sportu-viznanih-v-ukrayini
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-polozhennya-pro-nacionalni-zbirni-komandi-z-vidiv-sportu-viznanih-v-ukrayini
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-polozhennya-pro-nacionalni-zbirni-komandi-z-vidiv-sportu-viznanih-v-ukrayini
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-polozhennya-pro-nacionalni-zbirni-komandi-z-vidiv-sportu-viznanih-v-ukrayini
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-polozhennya-pro-nacionalni-zbirni-komandi-z-vidiv-sportu-viznanih-v-ukrayini
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визнаних в 

Україні» 

 

 

 Проєкт Складу 

національних 

збірних команд 

України з літніх 

олімпійських 

видів спорту на 

2022 рік 

 

1) Проєкт наказу 

розміщено на 

офіційному 

вебсайті 

Міністерства 

молоді та спорту 

України  

03 грудня 2021 

року в рубриці «До 

обговорення» 

2) Онлайн 

консультації із 

національними 

федераціями з літніх 

олімпійських видів 

спорту 

3) Проєкт 

надіслано 

Громадській раді. 

 

38 Так   

 Проєкт наказу 

Міністерства 

молоді та 

спорту України 

«Про 

затвердження 

1) Проєкт наказу 

розміщено на 

офіційному 

вебсайті 

Міністерства 

33 Так -- -- 

https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-polozhennya-pro-nacionalni-zbirni-komandi-z-vidiv-sportu-viznanih-v-ukrayini
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-polozhennya-pro-nacionalni-zbirni-komandi-z-vidiv-sportu-viznanih-v-ukrayini
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-skladu-nacionalnih-zbirnih-komand-ukrayini-z-litnih-olimpijskih-vidiv-sportu-na-2022-rik
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-skladu-nacionalnih-zbirnih-komand-ukrayini-z-litnih-olimpijskih-vidiv-sportu-na-2022-rik
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-skladu-nacionalnih-zbirnih-komand-ukrayini-z-litnih-olimpijskih-vidiv-sportu-na-2022-rik
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-skladu-nacionalnih-zbirnih-komand-ukrayini-z-litnih-olimpijskih-vidiv-sportu-na-2022-rik
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-skladu-nacionalnih-zbirnih-komand-ukrayini-z-litnih-olimpijskih-vidiv-sportu-na-2022-rik
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-skladu-nacionalnih-zbirnih-komand-ukrayini-z-litnih-olimpijskih-vidiv-sportu-na-2022-rik
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-skladu-nacionalnih-zbirnih-komand-ukrayini-z-litnih-olimpijskih-vidiv-sportu-na-2022-rik
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-kriteriyi-prioritetnosti-olimpijskih-vidiv-sportu-v-ukrayini
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-kriteriyi-prioritetnosti-olimpijskih-vidiv-sportu-v-ukrayini
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-kriteriyi-prioritetnosti-olimpijskih-vidiv-sportu-v-ukrayini
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-kriteriyi-prioritetnosti-olimpijskih-vidiv-sportu-v-ukrayini
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-kriteriyi-prioritetnosti-olimpijskih-vidiv-sportu-v-ukrayini
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-kriteriyi-prioritetnosti-olimpijskih-vidiv-sportu-v-ukrayini
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Положення про 

критерії 

пріоритетності 

олімпійських 

видів спорту в 

Україні» 

 

молоді та спорту 

України  

08 грудня 2021 

року в рубриці «До 

обговорення»  

2) Онлайн 

консультації із 

національними 

федераціями з літніх 

олімпійських видів 

спорту 

3) Проєкт 

надіслано 

Громадській раді. 

 
 Проєкт 

Орієнтовного 
плану 
проведення 
консультацій з 
громадськістю 
на 2022 рік 
Міністерства 
молоді та 
спорту України 

1) Проєкт наказу 

розміщено на 

офіційному 

вебсайті 

Міністерства 

молоді та спорту 

України  

09 грудня 2021 

року в рубриці «До 

обговорення»  

2) Проєкт 

надіслано 

Громадській раді. 

 

33 Так На 

засідання 

правління 

Громадсь-

кої ради 

10.12.2021 

Так, 

пропозиції 

враховано 

https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-kriteriyi-prioritetnosti-olimpijskih-vidiv-sportu-v-ukrayini
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-kriteriyi-prioritetnosti-olimpijskih-vidiv-sportu-v-ukrayini
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-kriteriyi-prioritetnosti-olimpijskih-vidiv-sportu-v-ukrayini
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-kriteriyi-prioritetnosti-olimpijskih-vidiv-sportu-v-ukrayini
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-kriteriyi-prioritetnosti-olimpijskih-vidiv-sportu-v-ukrayini
https://mms.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-kriteriyi-prioritetnosti-olimpijskih-vidiv-sportu-v-ukrayini
https://mms.gov.ua/npas/oriyentovnij-plan-provedennya-konsultacij-z-gromadskistyu-na-2022-rik-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini
https://mms.gov.ua/npas/oriyentovnij-plan-provedennya-konsultacij-z-gromadskistyu-na-2022-rik-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini
https://mms.gov.ua/npas/oriyentovnij-plan-provedennya-konsultacij-z-gromadskistyu-na-2022-rik-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini
https://mms.gov.ua/npas/oriyentovnij-plan-provedennya-konsultacij-z-gromadskistyu-na-2022-rik-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini
https://mms.gov.ua/npas/oriyentovnij-plan-provedennya-konsultacij-z-gromadskistyu-na-2022-rik-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini
https://mms.gov.ua/npas/oriyentovnij-plan-provedennya-konsultacij-z-gromadskistyu-na-2022-rik-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini
https://mms.gov.ua/npas/oriyentovnij-plan-provedennya-konsultacij-z-gromadskistyu-na-2022-rik-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini
https://mms.gov.ua/npas/oriyentovnij-plan-provedennya-konsultacij-z-gromadskistyu-na-2022-rik-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini
https://mms.gov.ua/npas/oriyentovnij-plan-provedennya-konsultacij-z-gromadskistyu-na-2022-rik-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini
https://mms.gov.ua/npas/oriyentovnij-plan-provedennya-konsultacij-z-gromadskistyu-na-2022-rik-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini
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Розгляд кандидатур 

на призначення 

стипендії Кабінету 

Міністрів України 

для видатних 

тренерів, які 

забезпечують 

підготовку 

спортсменів до 

участі в у зимових 

Паралімпійських 

ігор  

05.10.2021 засідання 

комісії за участю 

представників 

громадськості  

 

 

 

6 

Ні  Ні Ні 

 Розгляд кандидатур 

на призначення 

стипендії 

Президента 

України для 

видатних та 

молодих і 

перспективних 

спортсменів 

України з 

олімпійських видів 

спорту та їх 

тренерів 

Засідання комісії за 

участю представників 

громадськості  

16.12.2021,  

23.12.2021 

 

 

4 

6 

   

 

 

 

Розгляд кандидатур 

на призначення 

державних 

стипендій 

чемпіонам і 

призерам 

Олімпійських, 

Паралімпійських та 

Засідання комісії за 

участю представників 

громадськості   

05.12.2021 

 

 

7 
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Дефлімпійських 

ігор 

 Розподіл 

бюджетних коштів 

між олімпійськими 

видами спорту 

Засідання комісії за 

участю представників 

громадськості   

 

29.10.2021, 

08.11.2021, 

24.11.2021, 26.11.2021 

07.12.2021, 

14.12.2021, 15.12.2021 

 

 

4 

 

Ні  Ні Ні 

 Конкурс на посади 

тренерів штатної 

команди 

національних 

збірних команд 

України на 2022 

рік, перелік яких 

зазначено в 

оголошенні 

Розміщено 

оголошення  у газеті 

Кабінету Міністрів 

України "Урядовий 

кур'єр" 

23.12.2021 

__ __ __ __ 

 Про результати 
участі 
національної 
збірної команди 
України в Іграх 
XXXII Олімпіади 
Токіо-2020 у м. 
Токіо (Японія), 
що відбулися у 
2021 році, та хід 
підготовки 
національної 

18.10.2021 
Засідання 

колегії 

Мінмолодьспорту 

 

186 осіб, в тому 
числі 

представники 
громадської ті 

та  
Голова 

громад 

ської ради при 
Мінмолодьспо

рту, 

який є 

членом 

колегії 

Мінмо 

лодьспорту 

__ __ __ 
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збірної команди 
України до 
участі в XXIV 
зимових 
Олімпійських 
іграх 2022 року 
в м. Пекін (КНР)  
 

 Про результати 
реалізації 
проектів за 
рахунок 
субвенції з 
державного 
бюджету 
місцевим 
бюджетам на 
розвиток 
спортивної 
інфраструктури  

18.10.2021 
Засідання 

колегії 

Мінмолодьспорту 

 

186 осіб, в тому 
числі 

представники 
громадської ті 

та  
Голова 

громад 

ської ради при 
Мінмолодьспо

рту, 

який є 

членом 

колегії 

Мінмо 

лодьспорту 

__ __ __ 

 Надання спортивній 

федерації статусу 

національної та 

позбавлення такого 

статусу  

Засідання комісії за 

участю представників 

громадськості   

 

 

18 __ __ __   

 

 

Визнання видів 

спорту, включення 

їх до Реєстру 

визнаних видів 

спорту в Україні, 

Засідання комісії за 

участю представників 

громадськості   

 

3 __ __ __   
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порядку його 

ведення 

 

 

Оприлюднення інформації про початок консультацій з громадськістю (анонсів публічних заходів)  

на офіційному вебсайті Мінмолодьспорту: 

1) https://sport.gov.ua/npas/proyekt-kvalifikacijnih-norm-ta-vimog-yedinoyi-sportivnoyi-klasifikaciyi-ukrayini-z-

neolimpijskih-vidiv-sportu 

2) https://sport.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-zatverdzhennya-form-zvitnosti-5-fk-

richna-5-fk-zvedena-richna-pro-diyalnist-dityacho-yunackih-sportivnih-shkil-specializovanih-ditya 

3) https://sport.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-zatverdzhennya-formi-zvitnosti-2-

fk-richna-zvit-iz-fizichnoyi-kulturi-i-sportu-ta-instrukciyi-shchodo-yiyi-zapovnennya 

4) https://sport.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-polozhennya-

pro-nacionalnij-konkurs-molodizhna-stolicya-ukrayini 

5) port.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-kriteriyiv-prioritetnosti-

neolimpijskih-vidiv-sportu-viznanih-v-ukrayini 

6) https://sport.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-komplektuvannya-nacionalnih-zbirnih-komand-ukrayini-z-

neolimpijskih-vidiv-sportu 

Оприлюднення інформації про початок консультацій з громадськістю (анонсів публічних заходів) на сторінках 

Мінмолодьспорту у соціальних мережах: 

 https://www.facebook.com/youthdepukraine/photos/a.588651087970849/2179073245595284/ 

https://sport.gov.ua/events/regionalni-obgovorennya-polozhennya-pro-ukrayinskij-molodizhnij-

fond?fbclid=IwAR1QRIRDswEefC83qYqr9CJZImaz2JK_IxkKqLo3cxdbazIVbYPQcV-S-_Y 

https://www.facebook.com/youthdepukraine 

  https://www.facebook.com/youthdepukraine/photos/pcb.2178483815654227/2178483682320907/ 

  https://www.facebook.com/youthdepukraine/photos/a.588651087970849/2173657859470156/ 

https://www.facebook.com/ngo.uywa/videos/863797684232592 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4433229736701556&set=gm.2872853422976950 

  https://www.facebook.com/youthdepukraine/photos/pcb.2168457096656899/2168456809990261/ 

https://www.facebook.com/youthdepukraine/photos/a.588651087970849/2179073245595284/
https://sport.gov.ua/events/regionalni-obgovorennya-polozhennya-pro-ukrayinskij-molodizhnij-fond?fbclid=IwAR1QRIRDswEefC83qYqr9CJZImaz2JK_IxkKqLo3cxdbazIVbYPQcV-S-_Y
https://sport.gov.ua/events/regionalni-obgovorennya-polozhennya-pro-ukrayinskij-molodizhnij-fond?fbclid=IwAR1QRIRDswEefC83qYqr9CJZImaz2JK_IxkKqLo3cxdbazIVbYPQcV-S-_Y
https://www.facebook.com/youthdepukraine
https://www.facebook.com/youthdepukraine/photos/pcb.2178483815654227/2178483682320907/
https://www.facebook.com/youthdepukraine/photos/a.588651087970849/2173657859470156/
https://www.facebook.com/ngo.uywa/videos/863797684232592
https://www.facebook.com/youthdepukraine/photos/pcb.2168457096656899/2168456809990261/
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https://www.facebook.com/events/4107305882724528/?ref=newsfeed 

https://www.facebook.com/youthdepukraine/photos/pcb.2160239510811991/2160189947483614/ 

https://www.facebook.com/youthdepukraine/photos/pcb.2155228584646417/2155221707980438/ 

https://www.facebook.com/events/428949318112352/?ref=newsfeed 

https://sport.gov.ua/news/u-stolici-vidbuvsya-pyatij-vseukrayinskij-forum-molodizhnih-centriv-vid-iniciativi-do-diyi 

https://sport.gov.ua/news/u-kiyevi-rozpochali-pidgotovku-treneriv-z-efektivnogo-menedzhmentu-molodizhnih-centriv 

Оприлюднення звітів про результати консультацій з громадськістю у рубриці «Консультації з громадськістю» 

офіційного вебсайту Мінмолодьспорту: 

1) https://sport.gov.ua/npas/proyekt-kvalifikacijnih-norm-ta-vimog-yedinoyi-sportivnoyi-klasifikaciyi-ukrayini-z-

neolimpijskih-vidiv-sportu 

2) https://sport.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-zatverdzhennya-form-zvitnosti-5-

fk-richna-5-fk-zvedena-richna-pro-diyalnist-dityacho-yunackih-sportivnih-shkil-specializovanih-ditya 

3) https://sport.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-zatverdzhennya-formi-zvitnosti-2-

fk-richna-zvit-iz-fizichnoyi-kulturi-i-sportu-ta-instrukciyi-shchodo-yiyi-zapovnennya 

4) https://sport.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-polozhennya-

pro-nacionalnij-konkurs-molodizhna-stolicya-ukrayini 

5) port.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-kriteriyiv-prioritetnosti-

neolimpijskih-vidiv-sportu-viznanih-v-ukrayini 

6) https://sport.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-komplektuvannya-nacionalnih-zbirnih-komand-ukrayini-z-

neolimpijskih-vidiv-sportu 

 

 

 

 

Начальник відділу взаємодії з громадськістю  

та засобами масової інформації  

Міністерства молоді та спорту України                                                                                      Єлизавета БОХАНЕВИЧ 

 

 

https://www.facebook.com/events/4107305882724528/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/youthdepukraine/photos/pcb.2160239510811991/2160189947483614/
https://www.facebook.com/youthdepukraine/photos/pcb.2155228584646417/2155221707980438/
https://www.facebook.com/events/428949318112352/?ref=newsfeed
https://sport.gov.ua/news/u-stolici-vidbuvsya-pyatij-vseukrayinskij-forum-molodizhnih-centriv-vid-iniciativi-do-diyi
https://sport.gov.ua/news/u-kiyevi-rozpochali-pidgotovku-treneriv-z-efektivnogo-menedzhmentu-molodizhnih-centriv
https://sport.gov.ua/npas/proyekt-kvalifikacijnih-norm-ta-vimog-yedinoyi-sportivnoyi-klasifikaciyi-ukrayini-z-neolimpijskih-vidiv-sportu
https://sport.gov.ua/npas/proyekt-kvalifikacijnih-norm-ta-vimog-yedinoyi-sportivnoyi-klasifikaciyi-ukrayini-z-neolimpijskih-vidiv-sportu
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Кушніренко, 289-02-00 


