
                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 ІІІ кварталі 2022 року 

 
№  

з/п 

Питання/проєкт акта, 

щодо яких проведено 

консультації з 

громадськістю 

Заходи, проведені у 

рамках консультацій 

з громадськістю  

 

Кількість 

представ-

ників 

громадсь-

кості які 

взяли 

участь в 

обговорен-

ні 

 

Чи 

звертався 

орган до 

громадсь-

кої  ради з 

пропози-

цією 

розгляну-

ти питання/ 

проєкт акта 

Чи розглядала 

громадська 

рада питання/ 

проєкт акта на 

своєму 

засіданні 

Чи надані  

Громадсь-

кою  радою 

пропозиції 

(заува-

ження)  

щодо 

питання/ 

проєкту 

акта 

Кількість 

проведе-

них 

засідань 

громадсь-

кої ради 

Інші заходи 

громадської ради 

1 Проєкт Плану 

відновлення України 

від наслідків війни 

1) Проєкт 

оприлюднено на 

офіційному вебсайті 

Мінмолодьспорту в 

рубриці 

«Консультації з 

громадськістю» 

25.07.2022; 

2) Проєкт 

розповсюджено 

серед молодіжних 

спільнот у 

соціальній мережі 

Facebook 

(обговорення 

проєкту  тривало 

Понад  80 

осіб з 

більшості 

областей 

України та 

інших країн 

з числа 

представни-

ків 

інститутів 

громадян-

ського 

суспільства, 

установ та 

фахівців, що 

працюють з 

Так. 

Лист 

Мінмолодь

спорту від 

01.08.2022 

№ 4177/14 

Електронні 

консультації  

Так. 

Проєкт 

підтримано

Лист 

Громадсь-

кої ради 

при 

Мінмолодь

спорту від 

05.08.2022 

№ 11271/ 

20.1-22  

Електрон-

ні 

консуль-

тації та 

коорди-

нація 

роботи 

членів 

Громадсь-

кої ради в 

умовах 

воєнного 

стану та 

надання 

консуль-

таційної  

Проведено електронні 

консультації стосовно 6  

проєктів нормативно-

правових актів, 

розроблених 

Мінмолодьспортом, 

щодо яких проведення 

консультацій з 

громадськістю є 

обов'язковим; 

- Громадська рада при 

Мінмолодьспорту 

підтримала проєкт 

Плану відновлення 

України від наслідків 

війни, проєкт наказу 
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протягом ІІІ декади 

липня-серпня 2022 

р.); 

3) Публічне 

громадське 

обговорення в 

онлайн форматі 

18.08.2022 ; 

4) Експертне 

обговорення з 

Коаліцією 

Реанімаційний Пакет 

Реформ, 

благодійною 

організацією 

«Благодійний фонд 

«Стабілізейшен 

суппорт Сервісез», 

Організацієй 

економічного 

співробітництва та 

розвитку,  

Міжнародною 

організацією міграції   

упродовж 

липня – вересня  

2022 року; 

5) Електронні 

консультації; 

6) Проєкт надіслано 

для обговорення 

Громадській раді 

при Мінмолодь-

спорту 

молоддю, 

молодіжних 

рад, 

активної 

молоді.  

допомоги 

з питань 

реалізації 

волонтер-

ських та 

благодійн

их 

проєктів. 

 

Міністерства молоді та 

спорту України «Про 

затвердження Порядку 

забезпечення 

навчально-

тренувального процесу 

закладів фізичної 

культури і спорту в 

умовах введення 

воєнного стану, 

надзвичайної ситуації 

або надзвичайного 

стану в Україні»; 

- надано пропозиції від 

Громадської ради при 

Мінмолодьспорту до 

проєкту постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Про внесення 

змін до постанов 

Кабінету Міністрів 

України від 19 квітня 

2022 р. № 472 і від  

07 червня 2022 р.  

№ 655»;         

- 18.09.2022  

за підтримки 

Громадської ради при 

Мінмолодьспорту 

відбулась благодійна 

акції в м. Обухів 

Київської обл. для 

вразливих категорій 

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
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листом від 

01.08.2022 

№ 4177/14; 

7) Департаментом 

молодіжної політики 

презентовано  План                    

відновлення у сфері 

молодіжної політики 

під час онлайн 

зустрічей      

18.08.2022 та  

22.08.2022. 

 

населення за участі 

голови Громадської 

ради Євгена 

Ковальського, членів 

Громадської ради, 

представників 

Мінмолодьспорту, 
Обухівського 

районного військового 

комісаріату, міської 

ради ветеранів війни та 

праці, релігійних і 

громадських 

організацій Київщини.  

Інформація розміщена 

на офіційному вебсайті 

Мінмолодьспорту за 

посиланням 

https://mms.gov.ua/news/

v-obukhovi-za-

pidtrymky-hromadskoi-

rady-pry-

minmolodsportu-

vidbulas-blahodiina-

aktsiia-do-dnia-mista 

 в рубриках «Новини» 

та «Громадська рада». 

 

2 

 

Проєкт наказу 

Міністерства молоді 

та спорту України 

«Про затвердження 

Порядку 

забезпечення 

навчально-

тренувального 

процесу закладів 

фізичної культури і 

спорту в умовах 

введення воєнного 

стану, надзвичайної 

ситуації або 

надзвичайного стану 

в Україні». 

1) Проєкт 

оприлюднено на 

офіційному вебсайті 

Мінмолодьспорту в 

рубриці 

«Консультації з 

громадськістю» 

25.07.2022; 

2) Електронні 

консультації; 

3) Проєкт надіслано 

для обговорення 

спортивним 

федераціям; 

4) Проєкт надіслано 

для обговорення 

Громадській раді 

при Мінмолодь-

спорту 

листом від 

08.08.2022  

Понад 320 

представ-

ників 

громадсь-

ких 

організацій 

фізкуль-

турно-

спортивної 

спрямова-

ності 

Так. 

Лист 

Мінмолодь

спорту від 

08.08.2022  

№11351/ 

20.1-22 

 

Електронні 

консультації 

Так. 

Проєкт 

підтримано

Лист 

Громадсь-

кої ради 

при 

Мінмолодь

спорту від 

08.08.2022 

№ 11351/ 

20.1- 22 

https://mms.gov.ua/news/v-obukhovi-za-pidtrymky-hromadskoi-rady-pry-minmolodsportu-vidbulas-blahodiina-aktsiia-do-dnia-mista
https://mms.gov.ua/news/v-obukhovi-za-pidtrymky-hromadskoi-rady-pry-minmolodsportu-vidbulas-blahodiina-aktsiia-do-dnia-mista
https://mms.gov.ua/news/v-obukhovi-za-pidtrymky-hromadskoi-rady-pry-minmolodsportu-vidbulas-blahodiina-aktsiia-do-dnia-mista
https://mms.gov.ua/news/v-obukhovi-za-pidtrymky-hromadskoi-rady-pry-minmolodsportu-vidbulas-blahodiina-aktsiia-do-dnia-mista
https://mms.gov.ua/news/v-obukhovi-za-pidtrymky-hromadskoi-rady-pry-minmolodsportu-vidbulas-blahodiina-aktsiia-do-dnia-mista
https://mms.gov.ua/news/v-obukhovi-za-pidtrymky-hromadskoi-rady-pry-minmolodsportu-vidbulas-blahodiina-aktsiia-do-dnia-mista
https://mms.gov.ua/news/v-obukhovi-za-pidtrymky-hromadskoi-rady-pry-minmolodsportu-vidbulas-blahodiina-aktsiia-do-dnia-mista
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№ 11351/20.1-22. 

 

3 Проєкт постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

внесення змін до 

постанов Кабінету 

Міністрів України 

від 19 квітня 2022 р. 

№ 472 і від  

07 червня 2022 р.  

№ 655» 

1) Проєкт 

оприлюднено на 

офіційному вебсайті 

Мінмолодьспорту в 

рубриці 

«Консультації з 

громадськістю» 

01.08.2022; 

2) Електронні 

консультації; 

3) Проєкт надіслано 

для обговорення 

Громадській раді 

при Мінмолодь-

спорту 

листом від 

04.08.2022  

№ 4279/14; 

4) За результатами 

громадського 

обговорення проєкт 

надіслано на розгляд 

до Кабінету 

Міністрів України 

(листи 

Мінмолодьспорту 

від 24.08.2022  

№ 613/3.3/22,  

№ 641/3.3/22); 

5) 30.08.2022 

на засіданні Уряду 

схвалено постанову 

Понад 30 

осіб 

Так. 

Лист 

Мінмолодь

спорту від 

04.08.2022  

№ 4279/14 

 

 

Електронні 

консультації. 

  

Так. 

Лист 

Громадсь-

кої ради 

при Мінмо-

лодьспорту 

від 

11.08.2022 

№ 11631/ 

20/1-22. 

Пропози-

ції 

Громадськ

ої ради до 

проєкту 

акта  

враховано 

частково. 
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Кабінету Міністрів 

України  

від 30 серпня 2022 

року № 975 «Про 

внесення змін до 

постанов Кабінету 

Міністрів України  

від 19 квітня 2022 р. 

№ 472 і 

від 7 червня  2022р.             

№ 655». 

 

4 Проєкт постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

внесення змін до 

деяких постанов 

Кабінету Міністрів 

України» 

1) Проєкт 

оприлюднено на 

офіційному вебсайті 

Мінмолодьспорту в 

рубриці 

«Консультації з 

громадськістю»; 

07.07.2022; 

2) Електронні 

консультації. 

 

Спільний 

представ-

ницький 

орган 

репрезен-

тативних 

всеукраїнсь

ких 

об’єднань 

профспілок 

на 

національ-

ному рівні 

та 

Федерація 

профспілок 

України 
 

 

__ __ __ 

5 Проект постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Деякі 

питання 

1) Проєкт 

оприлюднено на 

офіційному вебсайті 

Мінмолодьспорту в 

Обговорен

ня триває 

Так. 

Лист 

Мінмолодь

Обговорення 

триває  

Обговорен

ня триває 
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Українського 

молодіжного фонду» 

рубриці 

«Консультації з 

громадськістю» 

25.07.2022; 

2) Електронні 

консультації; 

3) Проєкт надіслано 

для обговорення 

Громадській раді 

при Мінмолодь-

спорту листом  

від 01.09.2022  

№ 4986/14;  

4) Проєкт надіслано 

на погодження до 

центральних органів 

виконавчої влади 

(листи Мінмолодь-

спорту від 29.08.2022 

№ 4860/3.2,         

№ 4861/3.2,  

№4861/3.2). 

 

спорту від 

01.09.2022  

№ 4986/14. 

 

6 Проєкт наказу 

Міністерства молоді 

та спорту України 

«Про внесення зміни 

до Положення про 

Єдину спортивну 

класифікацію 

України» 

1) Проєкт 

оприлюднено на 

офіційному вебсайті 

Мінмолодьспорту в 

рубриці 

«Консультації з 

громадськістю» 

20.09.2022; 

2) Електронні 

консультації; 

Обговорен-

ня триває 

Так. 

Лист 

Мінмолодь

спорту від 

21.09.2022  

№ 5521/14 

 

Обговорення 

триває 

Обговорен

ня триває 
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3) Проєкт надіслано 

для обговорення 

Громадській раді 

при Мінмолодь-

спорту 

листом від 

21.09.2022  

№ 5521/14. 

 

7 Проєкт наказу 

Міністерства молоді 

та спорту України 

«Про внесення зміни 

до Положення про 

рейтинг з 

олімпійських та 

неолімпійських видів 

спорту в Україні» 

1) Проєкт 

оприлюднено на 

офіційному вебсайті 

Мінмолодьспорту в 

рубриці 

«Консультації з 

громадськістю» 

20.09.2022; 

2) Електронні 

консультації; 

3) Проєкт надіслано 

для обговорення 

Громадській раді 

при Мінмолодь-

спорту 

листом від 

21.09.2022  

№ 5522/14. 

 

Обговорен-

ня триває 

Так. 

Лист 

Мінмолодь

спорту від 

21.09.2022  

№ 5522/14 

Обговорення 

триває 

Обговорен

ня триває 

8 Забезпечення 

програмами 

фізкультурно-

спортивної 

реабілітації 

військових, які  

01.07.2022   

Зустріч у 

Мінмолодьспорту  

з членами родин 

оборонців 

«Азовсталі» за 

35 осіб __ __ __ 



8 
 

мають проблеми зі 

здоров’ям після 

повернення додому 

участю 

Уповноваженого з 

питань осіб, зниклих 

безвісти за 

особливих обставин, 

Олега Котенка, 

представників 

Міністерства 

соціальної політики 

України, 

Міністерства у 

справах ветеранів 

України, 

Національної гвардії 

України, 

Громадської ради 

при 

Мінмолодьспорту  

 

9 Розгляд кандидатур 

на здобуття 

державних стипендій 

чемпiонам i призерам 

Олiмпiйських, 

Паралiмпiйських та 

Дефлiмпiйських 

iгор та конкурсного 

вiдбору претендентiв 

11.07.2022 

Засідання комісії за 

участю 

представників 

спортивних 

громадських 

організацій   

 

7 

представни

ків 

спортивних 

громадсь-

ких 

організацій   

 

 

__  __ __ 

10 Підготовка та участь 

національних 

збірних команд 

України у ХVІ 

літньому 

Європейському 

05.07.2022 

08.07.2022 

Робочі зустрічі  

за участю 

представників 

спортивних 

4 

8 

представни

ків 

спортивних 

__ __ __ 
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юнацькому 

олімпійському 

фестивалі 

 у м. Банська  

Бистриця (Словацька 

республіка) 

громадських 

організацій   

 

 

громадсь-

ких 

організацій   

 

 

11 Участь національних 

збірних команд 

України у ХVІ 

літньому 

Європейському 

юнацькому 

олімпійському 

фестивалі 

 у м. Банська 

Бистриця (Словацька 

республіка) 

24.07.2022-

31.07.2022 

Робочі зустрічі  

за участю 

представників 

спортивних 

федерацій  

Понад 50 

представ-

ників 

спортивних 

громадсь-

ких 

організацій  

__  __ __ 

12 Підготовка до Ігор 

ХХХІІІ Олімпіади 

2024 року у м. Париж 

(Французька 

Республіка) та ХХV 

Олімпійських ігор 

2026 року у мм. 

Мілан та Кортіна-

д‘Ампеццо 

(Італійська 

Республіка): 

- про хід підготовки;  

- про науково-

методичне 

забезпечення 

підготовки 

спортсменів; 

01.09.2022 

Нарада під 

головуванням 

Міністра молоді та 

спорту України  

Вадима Гутцайта  

з тренерським 

складом 

національних 

збірних команд з 

олімпійських видів 

спорту та 

представниками 

спортивних 

федерацій 

Понад  

200 осіб 

__  __ __ 
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- про створені в 

Українському 

медичному центрі 

спортивної медицини 

Мінмолодьспорту 

умови для медичного 

забезпечення 

спортсменів 

національних 

збірних команд з 

видів спорту. 

13 Розподіл бюджетних 

коштів між 

олімпійськими 

видами спорту 

Засідання комісії за 

участю 

представників 

спортивних 

громадських 

організацій  в 

режимі реального 

часу (онлайн) - 

вересень 2022 р. 

 

2 представ-

ника 

громадсь-

ких 

організацій 

фізкуль-

турно-

спортивної 

спрямова-

ності 

 

__ __ __ 

 
 

______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кушніренко Стелла 289-02-00 


