
                  

ІНФОРМАЦІЯ 

про проведені Міністерством молоді та спорту України 

консультації з громадськістю та взаємодію з громадською радою у ІІ 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 

представ-

ників 

громадсь-

кості, які 

взяли 

участь в 

обгово-

ренні 

 

Чи звертався 

орган до 

громадської  ради 

з пропозицією 

розглянути 

питання/проєкт 

акта 

Чи розглядала 

громадська 

рада питання/ 

проєкт акта на 

своєму 

засіданні 

Чи надані  

громадською  

радою 

пропозиції 

(зауваження)  

щодо питання/ 

проєкту акта 

Кількість 

проведених 

засідань 

громадської 

ради 

Інші заходи 

громадської 

ради 

1 Проєкт постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

присудження 

Премії Кабінету 

Міністрів України 

за особливі 

досягнення молоді 

у розбудові 

України» 

1) Проєкт 

розміщено на 

офіційному 

вебсайті 

Мінмолодь-

спорту в рубриці 

«До 

обговорення» 

27.05.2021 

2) Електронні 

консультації 

(протягом 

червня 2021 р.) 

3) Телефонні 

консультації 

(протягом 

червня 2021 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

7 

Так. 

Проєкт акта 

надіслано 

електронною 

поштою 

членам 

Громадської ради 

при 

Мінмолодьспорті 

для ознайомлення 

та обговорення 

Проведено 

онлайн-

консультації  

Ні  Засідання 

Громадської 

ради не 

проводились 

у зв'язку з 

карантин-

ними 

обмежен-

нями  

 

Проведено 

електронні 

консультації 

стосовно 3  

проєктів 

нормативно-

правових актів, 

розроблених 

Мінмолодь-

спортом, щодо 

яких проведення 

консультацій з 

громадськістю є 

обов'язковим; 

 



2 
 

4) Проєкт 

надіслано для 

обговорення 

Громадській раді 

при Мінмолодь-

спорті  

 

2 Порівняльна 

таблиця до проєкту 

Закону України 

«Про внесення змін 

до Закону України 

«Про фізичну 

культуру і спорт» 

1) Проєкт 

розміщено на 

офіційному 

вебсайті 

Мінмолодь-

спорту в рубриці 

«До 

обговорення» 

02.06.2021 

2) Телефонні 

консультації 

(протягом 

червня 2021 р.) 

3) Проєкт 

надіслано для 

обговорення 

Громадській раді 

при Мінмолодь-

спорті  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Так. 

Проєкт акта 

надіслано 

електронною 

поштою 

членам 

Громадської ради 

при 

Мінмолодьспорті 

для ознайомлення 

та обговорення 

Проведено 

онлайн-

консультації  

Ні    

3 Проєкт постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Деякі 

питання організації 

харчування у 

закладах 

спеціалізованої 

1) Проєкт 

розміщено на 

офіційному 

вебсайті 

Мінмолодь-

спорту в рубриці 

 

 

 

 

 

 

 

Так. 

Проєкт акта 

надіслано 

електронною 

поштою 

членам 

Громадської ради 

Проведено 

онлайн-

консультації  

Ні    



3 
 

освіти спортивного 

профілю із 

специфічними 

умовами навчання» 

«До 

обговорення» 

19.05.2021 

2) Електронні 

консультації 

(протягом 

червня 2021 р.) 

3) Проєкт 

надіслано для 

обговорення 

Громадській раді 

при Мінмолодь-

спорті  

 

 

 

 

5 

при 

Мінмолодьспорті 

для ознайомлення 

та обговорення 

4 Популяризація 

здорового способу 

життя. Розвиток 

спортивної 

інфраструктури в 

громадах. 

Доступність спорту 

для всіх верств 

населення. Інклюзії 

та безбар'єрності у 

спорті.  

 

Всеукраїнський 

форум  

«Україна 30. 

Здорова 

Україна» 

23.06.2021 

70 Так.  

Проведено 

онлайн-

консультації 

Ні Ні   

5 Залучення молоді 

до прийняття 

рішень: від теорії 

до практики 

 

Круглий стіл в 

онлайн-форматі 

25.06.2021 

24 Ні  Ні Ні   

6 Про організаційне 

супроводження та 

підготовки до 

Консультації під 

головуванням 

заступника 

 

 

 

Ні  Ні Ні   



4 
 

участі в Іграх 

ХХХІІ Олімпіади 

Токіо-2020 

Міністра молоді 

та спорту 

України 

Н. Д. Уманець в 

онлайн-режимі 

за допомогою 

системи «Cisco 

Webex Meetings» 

16.04.2021,  

21.04.2021,  

29.04.2021,  

12.05.2021,  

18.05.2021,  

21.05.2021,  

27.05.2021,  

03.06.2021,  

08.06.2021,  

23.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

27 

32 

30 

32 

32 

29 

25 

32 

32 

7 Конкурсний відбір 

претендентів на 

посади тренерів 

штатної команди 

національних 

збірних команд 

України з зимових 

олімпійських видів 

спорту 

 

Засідання за 

участю 

представників 

ІГС 

25.05.2021, 

26.05.2021 

 

 

 

 

29 

29 

Ні  Ні Ні   

8 Розгляд кандидатур 

на призначення 

стипендії Кабінету 

Міністрів України 

для видатних 

Засідання під 

головуванням 

заступника 

Міністра молоді 

8 Ні  Ні Ні   



5 
 

спортсменів, 

тренерів та діячів 

фізичної культури і 

спорту 

 

та спорту 

України 

Н. Д. Уманець за 

участю 

представників 

ІГС 

02.06.2021 

 

9 Заслуховування та 

оцінювання звітів 

головних 

розпорядників 

бюджетних коштів, 

що здійснюють 

наукову та науково-

технічну діяльність 

або є замовниками 

наукових 

досліджень та 

розробок (в режимі 

онлайн-звітування) 

 

Відеоконферен-

ція за участю 

представників 

ІГС 

14.06.2021  

5 Ні  Ні Ні   

10 Розподіл 

бюджетних коштів 

між олімпійськими 

видами спорту 

Засідання за 

участю 

представників 

ІГС 

в режимі 

реального часу 

(онлайн) 

14.05.2021 

 

4 

 

Ні  Ні Ні   

11 

 

Щодо вакцинації 

учасників 

Олімпійських та 

Круглий стіл в 

режимі 

реального часу 

32 Ні  Ні Ні   



6 
 

Паралімпійських 

ігор та дотримання 

протиепідеміологіч

них заходів під час 

проведення Ігор 

ХХХІІ Олімпіади 

Токіо-2020 

 

(онлайн) 

24.03.2021 

12 Щодо організації 

телемарафону, 

присвяченому 

від'їзду спортсменів 

України ддя участі 

в Іграх ХХХІІ 

Олімпіади Токіо-

2020 

 

Круглий стіл в 

режимі 

реального часу 

(онлайн) 

25.03.2021 

12 Ні  Ні Ні   

13 Про організаційне 

забезпечення 

підготовки та участі 

національних 

збірних команд 

України у 

Міжнародний, 

Європейський 

олімпійські 

комітети та 

Асоціація 

національних 

олімпійських 

комітетів  

 

Засідання 

робочої групи за 

участю 

представників 

громадськості   

25.06.2021 

5 Ні  Ні Ні   

14 Проект плану 

заходів щодо 

Онлайн 

консультації 

10 Ні  Ні Ні   



7 
 

реалізації 

Національної 

стратегії оздоровчої 

рухової активності 

в Україні на період 

до 2025 року 

«Рухова активність 

– здоровий спосіб 

життя – здорова 

нація» на 2022 рік 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу взаємодії з громадськістю  

та засобами масової інформації  

Міністерства молоді та спорту України                                                                                              Єлизавета БОХАНЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кушніренко, 289-02-00 


