
                 

ІНФОРМАЦІЯ 

про проведені Міністерством молоді та спорту України 

консультації з громадськістю та взаємодію з громадською радою у ІІІ 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 

громадської  

ради з 

пропози-

цією 

розглянути 

питання/ 

проєкт акта 

Чи 

розгляда-

ла 

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 

1 Проєкт наказу 

Міністерства 

молоді та спорту 

України «Про 

внесення змін до 

Положення про 

національний 

конкурс 

«Молодіжна 

столиця України» 

1) Проєкт наказу 

розміщено на 

офіційному вебсайті 

Міністерства молоді 

та спорту України  

30 липня 2021 року в 

рубриці «До 

обговорення»  

2) Проєкт надіслано 

Громадській раді. 

3) Проєкт наказу для 

ознайомлення та 

надання пропозицій 

надіслано 

електронною поштою 

громадській 

організації 

«Український 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так 

Проєкт акта 

надіслано 

електрон-

ною поштою 

членам 

Громадської 

ради при 

Мінмолодь-

спорті для 

ознайомлен-

ня 

Проведе-

но 

онлайн-

консуль-

тації  

За 

результата-

ми 

консульта-

цій з 

громадсь-

кістю 

зауважень 

та 

пропозицій 

до проєкту 

наказу не 

надходило 

2 засідання 

Громадської 

ради за участю 

Державного 

секретаря 

Мінмолодь-

спорту  

Олексія 

Перевезенцева. 

 

18.08.2021 

відбулись 

Установчі 

збори з 

формування 

нового складу 

Громадської 

ради. 

Проведено 5 

засідань 

Ініціативної 

групи з 

формування 

нового складу 

Громадської 

ради. 

 

Відбулись 

електронні 

консультації 

стосовно  

7 проєктів 

нормативно-

правових 

актів, 

розроблених 

https://sport.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-polozhennya-pro-nacionalnij-konkurs-molodizhna-stolicya-ukrayini
https://sport.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-polozhennya-pro-nacionalnij-konkurs-molodizhna-stolicya-ukrayini
https://sport.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-polozhennya-pro-nacionalnij-konkurs-molodizhna-stolicya-ukrayini
https://sport.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-polozhennya-pro-nacionalnij-konkurs-molodizhna-stolicya-ukrayini
https://sport.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-polozhennya-pro-nacionalnij-konkurs-molodizhna-stolicya-ukrayini
https://sport.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-polozhennya-pro-nacionalnij-konkurs-molodizhna-stolicya-ukrayini
https://sport.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-polozhennya-pro-nacionalnij-konkurs-molodizhna-stolicya-ukrayini
https://sport.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-polozhennya-pro-nacionalnij-konkurs-molodizhna-stolicya-ukrayini
https://sport.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-polozhennya-pro-nacionalnij-konkurs-molodizhna-stolicya-ukrayini
https://sport.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-polozhennya-pro-nacionalnij-konkurs-molodizhna-stolicya-ukrayini
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інститут міжнародної 

політики», 

громадській спілці 

«Національна 

молодіжна рада 

України» та 

Всеукраїнській 

асоціації органів 

місцевого 

самоврядування 

«Асоціація міст 

України» та членам 

наглядової ради 

національного 

конкурсу «Молодіжна 

столиця України» 

 

02.09.2021 - 

засідання 

Громадської 

ради нового 

скликання. 

Мінмолодь-

спортом, 

щодо яких 

проведення 

консультацій 

з громадсь-

кістю є 

обов'язковим. 

 

Представники 

Громадської 

ради взяли 

участь у 

роботі 

Громадської 

комісії з 

підготовки 

Конференції з 

обрання 

нового складу 

Наглядової 

ради НСТУ. 

2 Проєкт постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Деякі 

питання діяльності 

Національної ради з 

питань молоді» 

1) 27 серпня 2021 р. 

затверджено наказ 

Мінмолодьспорту 

«Про утворення та 

затвердження складу 

робочої групи з 

розробки нормативно-

правових актів щодо 

формування 

молодіжної політики в 

напрямі дотримання 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ні Ні Ні   
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гарантій участі 

молоді»  № 3110 

2) 30 серпня 2021 р. 

проведено засідання 

робочої групи за 

участю заступника 

Міністра Марини 

Попатенко та 

представників 

департаменту 

молодіжної політики 

3) До 15 жовтня                

2021 р. 

опрацьовуються 

пропозиції, надані 

членами робочої 

групи до проєкту акта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Проєкт наказу 

Міністерства 

молоді та спорту 

України «Про 

затвердження 

Рекомендацій щодо 

основних засад 

діяльності радників 

з питань молоді» 

1) 27 серпня 2021 р. 

затверджено наказ 

Мінмолодьспорту 

«Про утворення та 

затвердження складу 

робочої групи з 

розробки нормативно-

правових актів щодо 

формування 

молодіжної політики в 

напрямі дотримання 

гарантій участі 

молоді»  № 3110 

2) 30 серпня 2021 р.  

проведено засідання 

робочої групи за 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ні Ні Ні   
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участю заступника 

Міністра Марини 

Попатенко та 

представників 

департаменту 

молодіжної політики. 

3) Опрацьовуються 

пропозиції, надані 

членами робочої 

групи до проєкту акта 

  

 

 

 

 

 

 

4 Проєкт постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

затвердження Змін 

до деяких актів 

Кабінету Міністрів 

України» 

1) 27 серпня 2021 р. 

затверджено наказ 

Мінмолодьспорту 

«Про утворення та 

затвердження складу 

робочої групи з 

розробки нормативно-

правових актів щодо 

формування 

молодіжної політики в 

напрямі дотримання 

гарантій участі 

молоді»  № 3110 

2) 30 серпня 2021 р. 

проведено засідання 

робочої групи за 

участю заступника 

Міністра Марини 

Попатенко та 

представників 

департаменту 

молодіжної політики 

3) Опрацювуються 

пропозиції, надані 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ні Ні Ні   
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членами робочої 

групи до проєкту акта  

 

5 Проєкт наказу 

Міністерства 

молоді та спорту 

України «Про 

затвердження 

Порядку 

присудження 

молодіжним 

центрам 

Національного 

знаку якості, 

моніторингу та 

оцінки 

ефективності їхньої 

діяльності» 

1) Розроблено проєкт 

наказу 

2) Проєкт наказу 

надіслано членам 

робочої групи для 

надання пропозицій. 

3) Опрацьовуються 

пропозиції, надані 

членами робочої 

групи до проекту акта 

(до 30 жовтня 2021 

року) 

20 

 

 

 

 

 

 

Ні Ні Ні   

6 Проєкт наказу 

Міністерства 

молоді та спорту 

України «Про 

затвердження 

Рекомендацій щодо 

організації 

молодіжного 

простору» 

1) Розроблено проєкт 

наказу 

2) Проєкт наказу 

надіслано членам 

робочої групи для 

надання пропозицій 

3) Опрацьовуються 

пропозиції, надані 

членами робочої 

групи до проекту акта 

(до 30 жовтня 2021 

року) 

 

23 

 

 

 

 

Ні Ні Ні   

7 Проєкт 

«Положення про 

1) Розроблено проєкт 

Положення для 

розміщення на сайті 

20 

 

 

Ні Ні Ні   
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Український 

молодіжний фонд» 

Міністерства молоді 

та спорту України (з                     

01 жовтня 2021 року). 

2) 21 вересня 2021 р. 

здійснено 

обговорення проекту 

за участю заступника 

Міністра Марини 

Попатенко, 

керівництва 

департаменту 

молодіжної політики, 

представників 

громадських та 

міжнародних 

організацій 

 

 

 

 

 

 

 

8 Щодо результатів 

участі в Іграх 

ХХХІІ Олімпіади 

Токіо – 2020  

 

19.08.2021 

нарада  

за участю президентів 

федерацій з літніх 

олімпійських видів 

спорту та головних 

тренерів штатної 

команди національних 

збірних команд 

України   

під головуванням 

Міністра молоді та 

спорту України 

Вадима Гутцайта 

 

54 Ні  Ні Ні   

9 Розгляд кандидатур 

на призначення 

02.09.2021 6 Ні  Ні Ні   
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стипендії Кабінету 

Міністрів України 

для видатних 

тренерів, які 

забезпечують 

підготовку 

спортсменів до 

участі в у зимових 

Олімпійських іграх 

засідання комісії за 

участю представників 

громадськості під 

головуванням 

заступника Міністра 

молоді та спорту 

України 

Ніни Уманець 

10 Розгляд кандидатур 

на призначення 

стипендії 

Президента 

України для 

видатних та 

молодих і 

перспективних 

спортсменів 

України з 

олімпійських видів 

спорту та їх 

тренерів 

02.09.2021 засідання 

комісії за участю 

представників 

громадськості під 

головуванням 

заступника Міністра 

молоді та спорту 

України 

Ніни Уманець  

7 Ні  Ні Ні   

11 Розподіл 

бюджетних коштів 

між олімпійськими 

видами спорту 

06.07.201, 13.07.2021, 

20.08.2021, 

08.09.2021, 30.09.2021 

засідання за участю 

представників ІГС 

в режимі реального 

часу (онлайн)  

 

4 

 

 

Ні  Ні Ні   

12 Проєкт наказу 

Міністерства 

молоді та спорту 

України «Про 

1) Проєкт наказу 

розміщено на 

офіційному вебсайті 

11 Так 

Проєкт акта 

надіслано 

Проведе-

но 

онлайн-

Ні   
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затвердження 

форми звітності  

№ 2-ФК (річна) 

«Звіт із фізичної 

культури і спорту» 

та Інструкції щодо 

її заповнення» 

Міністерства молоді 

та спорту України  

26.07.2021 в рубриці 

«До обговорення» 

2) Проєкт надіслано 

Громадській раді 

 

електрон-

ною поштою 

членам 

Громадської 

ради при 

Мінмолодь-

спорті для 

ознайомлен-

ня  

консуль-

тації  

13 Проєкт наказу 

Міністерства 

молоді та спорту 

України «Про 

затвердження 

Порядку 

комплектування 

національних 

збірних команд 

України з 

неолімпійських 

видів спорту» 

1) Проєкт наказу 

розміщено на 

офіційному вебсайті 

Міністерства молоді 

та спорту України  

08.09.2021 в рубриці 

«До обговорення». 

2) Проєкт надіслано 

Громадській раді 

 

1 Так 

Проєкт акта 

надіслано 

електрон-

ною поштою 

членам 

Громадської 

ради при 

Мінмолодь-

спорті для 

ознайомлен-

ня 

Проведе-

но 

онлайн-

консуль-

тації  

Ні   

14 Проєкт наказу 

Міністерства 

молоді та спорту 

України «Про 

внесення змін до 

Критеріїв 

пріоритетності 

неолімпійських 

видів спорту, 

визнаних в Україні» 

1) Проєкт наказу 

розміщено на 

офіційному вебсайті 

Міністерства молоді 

та спорту України  

01.09.2021 в рубриці 

«До обговорення» 

2) Проєкт надіслано 

Громадській раді 

 

1 Так 

Проєкт акта 

надіслано 

електрон-

ною поштою 

членам 

Громадської 

ради при 

Мінмолодь-

спорті для 

ознайомлен-

ня 

Проведе-

но 

онлайн-

консуль-

тації  

Ні   

https://sport.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-kriteriyiv-prioritetnosti-neolimpijskih-vidiv-sportu-viznanih-v-ukrayini
https://sport.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-kriteriyiv-prioritetnosti-neolimpijskih-vidiv-sportu-viznanih-v-ukrayini
https://sport.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-kriteriyiv-prioritetnosti-neolimpijskih-vidiv-sportu-viznanih-v-ukrayini
https://sport.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-kriteriyiv-prioritetnosti-neolimpijskih-vidiv-sportu-viznanih-v-ukrayini
https://sport.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-kriteriyiv-prioritetnosti-neolimpijskih-vidiv-sportu-viznanih-v-ukrayini
https://sport.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-kriteriyiv-prioritetnosti-neolimpijskih-vidiv-sportu-viznanih-v-ukrayini
https://sport.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-kriteriyiv-prioritetnosti-neolimpijskih-vidiv-sportu-viznanih-v-ukrayini
https://sport.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-kriteriyiv-prioritetnosti-neolimpijskih-vidiv-sportu-viznanih-v-ukrayini
https://sport.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-kriteriyiv-prioritetnosti-neolimpijskih-vidiv-sportu-viznanih-v-ukrayini
https://sport.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-kriteriyiv-prioritetnosti-neolimpijskih-vidiv-sportu-viznanih-v-ukrayini
https://sport.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-kriteriyiv-prioritetnosti-neolimpijskih-vidiv-sportu-viznanih-v-ukrayini
https://sport.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-kriteriyiv-prioritetnosti-neolimpijskih-vidiv-sportu-viznanih-v-ukrayini
https://sport.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-kriteriyiv-prioritetnosti-neolimpijskih-vidiv-sportu-viznanih-v-ukrayini
https://sport.gov.ua/npas/proyekt-nakazu-ministerstva-molodi-ta-sportu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-kriteriyiv-prioritetnosti-neolimpijskih-vidiv-sportu-viznanih-v-ukrayini
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15 Проєкт 

Кваліфікаційних 

норм та вимог 

Єдиної спортивної 

класифікації 

України з 

неолімпійських 

видів спорту 

 

1) Проєкт наказу 

розміщено на 

офіційному вебсайті 

Міністерства молоді 

та спорту України  

09.07.2021 в рубриці 

«До обговорення» 

2) Проєкт надіслано 

Громадській раді 

53 Так 

Проєкт акта 

надіслано 

електрон-

ною поштою 

членам 

Громадської 

ради при 

Мінмолодь-

спорті для 

ознайомлен-

ня 

Проведе-

но 

онлайн-

консуль-

тації  

Ні   

16 Про надання 

спортивній 

федерації статусу 

національної та 

позбавлення такого 

статусу  

13.07.2021  

засідання комісії за 

участю представників 

громадськості 

7 Ні Ні Ні   

17 Проведення 

засідання Колегії 

Міністерства 

молоді та спорту 

України 

09.07. 2021  

проведено онлайн 

засідання колегії у 

режимі 

відеоконференції 

Мінмолодьспорту під 

головуванням 

Міністра молоді та 

спорту України 

Вадима Гутцайта  

 

Понад 100 

учасників 

 --  --  --   

18 Проєкт постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

внесення 

змін до постанови 

1) Проєкт наказу 

розміщено на 

офіційному вебсайті 

Міністерства молоді 

та спорту України  

Обговорення 

тривають 

Так 

Проєкт акта 

надіслано 

електрон-

ною поштою 

Прово-

дяться 

онлайн-

консуль-

тації  

 --   
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Кабінету Міністрів 

України від  
7 грудня 2016 р.  
№ 999» 

22.09.2021 в рубриці 

«До обговорення» 

2) Проєкт надіслано 

Громадській раді при 

Мінмолодьспорту 

членам 

Громадської 

ради при 

Мінмолодь-

спорті для 

ознайомлен-

ня 

 

 

 

 

 

Начальник відділу взаємодії з громадськістю  

та засобами масової інформації  

Міністерства молоді та спорту України                                                                                      Єлизавета БОХАНЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кушніренко, 289-02-00 


