
                  

ІНФОРМАЦІЯ 

про проведені Міністерством молоді та спорту України 

консультації з громадськістю та взаємодію з громадською радою у І 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 

затвердження 

Державної цільової 

соціальної 

програми «Молодь 

України» на 2021 – 

2025 роки та 

внесення змін до 

деяких постанов 

Кабінету Міністрів 

України» 

 

1) Проєкт 

розміщено на 

офіційному 

вебсайті 

Мінмолодь-

спорту в рубриці 

«До 

обговорення» 

30.12.2020 

2) Публічне 

громадське 

обговорення 

28.01.2021  

3) Експертні 

зустрічі  

упродовж 

січня – лютого 

2021 року 

Понад  

100 осіб  

Так 

Проєкт акта 

надіслано 

електронною 

поштою 

04.01.2021 членам 

Громадської ради 

при 

Мінмолодьспорті 

для ознайомлення 

та обговорення 

Проведено 

онлайн-

консультації 

Так 

Пропозиції до 

проєкту 

програми 

отримано від 

голови 

Громадської 

ради при 

Мінмолодь-

спорті 

Д. Піскуна та 

члена 

Громадської 

ради  

А. Негрієнко  

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; 

- надано 

пропозиції від 

Громадської ради 

до проєкту 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/54014
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/54014
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/54014
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/54014
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/54014
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/54014
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/54014
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/54014
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/54014
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/54014
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/54014
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/54014
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/54014
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/54014


2 
 

4) Електронні 

консультації 

5) Проєкт 

надіслано для 

обговорення 

Громадській раді 

при Мінмолодь-

спорті  

 

постанови 

Кабінету 

Міністрів України 

"Про 

затвердження 

Державної 

цільової 

соціальної 

програми 

«Молодь 

України» на 2021 

– 2025 роки та 

внесення змін до 

деяких постанов 

Кабінету 

Міністрів 

України" 

 

2 Проєкт постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

затвердження 

Положення про 

соціальний проект 

«Активні парки – 

локації здорової 

України» 

1) Проєкт 

розміщено на 

офіційному 

вебсайті 

Мінмолодь-

спорту в рубриці 

«До 

обговорення» 

19.01.2021 

2) Електронні 

консультації 

3) Проєкт 

надіслано для 

обговорення 

Громадській раді 

при Мінмолодь-

спорті  

 

__ Так 

Проєкт акта 

надіслано 

електронною 

поштою 

21.01.2021 членам 

Громадської ради 

при 

Мінмолодьспорті 

для ознайомлення 

та обговорення 

Проведено 

онлайн-

консультації  

Ні 

3 Проєкт постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

затвердження 

Державної цільової 

соціальної 

програми 

1) Проєкт 

розміщено на 

офіційному 

вебсайті 

Мінмолодь-

спорту в рубриці 

3 Так 

Проєкт акта 

надіслано 

електронною 

поштою 

04.03.2021 членам 

Громадської ради 

Проведено 

онлайн-

консультації  

Ні 
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національно-

патріотичного 

виховання на 

період до 2025 року 

та внесення змін до 

деяких постанов 

Кабінету Міністрів 

України» 

«До 

обговорення» 

03.03.2021 

2) Електронні 

консультації 

3) Проєкт 

надіслано для 

обговорення 

Громадській раді 

при Мінмолодь-

спорті  

 

при 

Мінмолодьспорті 

для ознайомлення 

та обговорення  

4 Про хід підготовки 

національної 

збірної команди 

України до участі в 

Іграх XXXII 

Олімпіади  Токіо-

2020 у м. Токіо 

(Держава Японія), 

що відбудуться                    

у 2021 році 

Засідання колегії 

Міністерства 

молоді та спорту 

України 

26.03.2021 

 

52 

представ-

ника 

громадсь-

кості, з 

яких – 12 

члени 

Колегії 

У засіданні брав 

участь член 

Колегії - голова 

Громадської ради 

при 

Мінмолодьспорті  

Д. Піскун 

__ __ 

5 Про вдосконалення 

системи медичного 

забезпечення сфери 

фізичної культури і 

спорту України в 

умовах 

реформування 

Засідання колегії 

Міністерства 

молоді та спорту 

України 

26.03.2021 

 

52 

представ-

ника 

громадсь-

кості, з 

яких – 12 

члени 

Колегії 

У засіданні брав 

участь член 

Колегії - голова 

Громадської ради 

при 

Мінмолодьспорті  

Д. Піскун 

__ __ 

6 Про реалізацію 

Національної 

стратегії з 

Засідання колегії 

Міністерства 

52 

представ-

ника 

громадсь-

У засіданні брав 

участь член 

Колегії - голова 

Громадської ради 

__ __ 



4 
 

оздоровчої рухової 

активності в 

Україні «Рухова 

активність – 

здоровий спосіб 

життя – здорова 

нація»   

молоді та спорту 

України 

26.03.2021 

 

кості, з 

яких – 12 

члени 

Колегії 

при 

Мінмолодьспорті  

Д. Піскун 

7 Про національно-

патріотичне 

виховання в умовах 

децентралізації   

Засідання колегії 

Міністерства 

молоді та спорту 

України 

26.03.2021 

 

52 

представ-

ника 

громадсь-

кості, з 

яких – 12 

члени 

Колегії 

У засіданні брав 

участь член 

Колегії - голова 

Громадської ради 

при 

Мінмолодьспорті  

Д. Піскун 

__ __ 

8 Розподіл 

бюджетних коштів 

між олімпійськими 

видами спорту 

1) Електронні 

консультації 

2) Онлайн-

засідання 

за участю 

представників 

громадськості: 

11.03.2021  

31.03.2021 

4  

представ-

ника від 

громадсь-

ких 

організацій 

фізкуль-

турно-

спортивної 

спрямова-

ності 

4  

представ-

ника від 

громадсь-

ких 

організацій 

фізкуль-

__ __ __ 



5 
 

турно-

спортивної 

спрямова-

ності 

9 Питання вакцинації 

учасників 

Олімпійських та 

Паралімпійських 

ігор  

1) Електронні 

консультації 

2) Онлайн-

засідання 

за участю 

представників 

громадськості 

23.03.2020 

6  

представ-

ників від 

громадсь-

ких 

організацій 

фізкуль-

турно-

спортивної 

спрямова-

ності 

 

 

__ __ __ 

10 Розгляд кандидатур 

на здобуття 

державних 

стипендій 

чемпіонам і 

призерам 

Олімпійських, 

Паралімпійських та 

Дефлімпійських 

ігор 

 

1) Електронні 

консультації 

2) Онлайн-

засідання за 

участю 

представників 

громадськості   

24.03.2021 

7 

представ-

ників від 

громадсь-

ких 

організацій 

фізкуль-

турно-

спортивної 

спрямова-

ності 

__ __ __ 

 

 

Начальник відділу взаємодії з громадськістю  

та засобами масової інформації  

Міністерства молоді та спорту України                                                                                              Єлизавета БОХАНЕВИЧ 


