
                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 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  

Громадською  

радою 

пропозиції 

(зауваження)  

щодо 

питання/ 

проєкту акта 

Кількість 

проведе-

них 

засідань 

громадсь-

кої ради 

Інші заходи 

громадської ради 

1 

 

Проєкт постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Деякі 

питання 

Українського 

молодіжного 

фонду» 

1) Проєкт розміщено 

на офіційному вебсайті 

Міністерства молоді та 

спорту України 

29.08.2022 в рубриці 

«Публічне громадське 

обговорення» розділу 

«Консультації з 

громадськістю» для 

проведення  

електронних 

консультації 

(зауваження та 

пропозиції до проєкту 

акта приймалися від 

фізичних та 

30 

членів 

Громадсь-

кої ради 

при 

Мінмолодь

спорту 

Так. 

Лист 

Мінмолодь

спорту від 

01.09.2022 

№ 4986/14 

Електронні 

консуль-

тації 

Так. 

Громадська 

рада при 

Мінмолодь-

спорту 

листом від 

26.09.2022                   

№14332/20.1-

22  

підтримала 

проєкт 

постанови без 

зауважень 

 

Електрон-

ні консуль-

тації та 

коорди-

нація 

роботи 

членів 

Громадсь-

кої ради в 

умовах 

воєнного 

стану та 

надання 

консуль-

таційної  

допомоги з 

Проведено електронні 

консультації стосовно 

4 проєктів 

нормативно-правових 

актів, розроблених 

Мінмолодьспортом, 

щодо яких проведення 

консультацій з 

громадськістю є 

обов'язковим. 

Громадська рада при 

Мінмолодьспорту 

підтримала без 

зауважень проєкти: 

- постанови Кабінету 

Міністрів України 

https://mms.gov.ua/npas/proiekt-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-deiaki-pytannia-ukrainskoho-molodizhnoho-fondu
https://mms.gov.ua/npas/proiekt-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-deiaki-pytannia-ukrainskoho-molodizhnoho-fondu
https://mms.gov.ua/npas/proiekt-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-deiaki-pytannia-ukrainskoho-molodizhnoho-fondu
https://mms.gov.ua/npas/proiekt-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-deiaki-pytannia-ukrainskoho-molodizhnoho-fondu
https://mms.gov.ua/npas/proiekt-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-deiaki-pytannia-ukrainskoho-molodizhnoho-fondu
https://mms.gov.ua/npas/proiekt-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-deiaki-pytannia-ukrainskoho-molodizhnoho-fondu
https://mms.gov.ua/npas/proiekt-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-deiaki-pytannia-ukrainskoho-molodizhnoho-fondu
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юридичних осіб, їх 

об’єднань до  

28.09.2022); 

2) проєкт надіслано 

членам Громадської 

ради при 

Мінмолодьспорту для 

ознайомлення, 

обговорення та 

надання пропозицій 

(лист 

Мінмолодьспорту від 

01.09.2022 № 4986/14); 

3) 07.11.2022 

оприлюднено 

доопрацьований проєкт 

(зауваження та 

пропозиції до 

зазначеного проєкту 

акта приймалися від 

фізичних та 

юридичних осіб, їх 

об’єднань до 

06.12.2022); 

4) звіт про результати 

обговорення 

опубліковано на 

офіційному вебсайті 

Мінмолодьспорту;         

5) за результатами 

громадського 

обговорення проєкт 

акта було надіслано на 

розгляд до Кабінету 

питань 

реалізації 

волонтер-

ських та 

благодій-

них 

проєктів. 

 

«Деякі питання 

Українського 

молодіжного фонду»; 

- постанови Кабінету 

Міністрів України 

«Про внесення змін до 

Положення про 

Премію Кабінету 

Міністрів України за 

особливі 

досягнення молоді у 

розбудові України»; 

- постанови Кабінету 

Міністрів України 

«Про внесення змін до 

деяких постанов 

Кабінету Міністрів 

України». 

Надано пропозиції від 

Громадської ради при 

Мінмолодьспорту до 

проєкту Орієнтовного 

плану проведення 

консультацій з 

громадськістю на 

2023 рік Міністерства 

молоді та спорту 

України, які 

враховано.  

22.11.2022 – робоча 

зустріч представників 

Громадської ради з 

фахівцями 

департаменту 
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Міністрів України 

(лист 

Мінмолодьспорту від 

02.01.2023                   

№ 8/3.2/23). 

молодіжної політики 

Мінмолодьспорту з 

обговорення проєкту 

постанови Кабінету 

Міністрів України 

«Про внесення змін до 

Положення про 

Премію Кабінету 

Міністрів України за 

особливі досягнення 

молоді у розбудові 

України».  

15.12.2022 – засідання 

круглого столу за 

участю членів 

Громадської ради при   

Мінмолодьспорту та 

фахівців відділу 

взаємодії з 

громадськістю та 

засобів масової 

інформації з 

обговорення проєкту 

Орієнтовного плану 

проведення 

консультацій з 

громадськістю на 

2023 рік Міністерства 

молоді та спорту 

України. 

 

2 Проєкт постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

внесення змін до 

Положення про 

Премію Кабінету 

Міністрів України 

за особливі 

досягнення молоді 

у розбудові 

України» 

1) Проєкт  

розміщено                   

11.11.2022 в рубриці 

«Публічне громадське 

обговорення» розділу 

«Консультації з 

громадськістю» для 

проведення  

електронних 

консультації 

(пропозиції та 

зауваження до 

проєкту приймались 

до 25.11.2022); 

2) проєкт надіслано 

електронною поштою 

Громадській раді при 

Мінмолодьспорту для 

ознайомлення і 

надання пропозицій 

(лист 

Мінмолодьспорту від 

11.11.2022 № 6842/14) 

3) проєкт надіслано 

Всеукраїнській 

асоціації органів 

місцевого 

самоврядування 

«Асоціація міст 

50 

суб’єктів – 

членів 

Громадсь-

кої ради 

при 

Мінмолодь

спорту, 

представ-

ників 

Всеукраїн-

ської 

асоціації 

органів 

місцевого 

самовряду-

вання 

«Асоціація 

міст 

України» 

та 48 

представ-

ників 

громадсь-

кості, яким 

було 

надано 

консульта-

ції з 

Так. 

Лист 

Мінмолодь

спорту від 

11.11.2022 

№ 6842/14   

Електронні 

консуль-

тації 

Громадська 

рада при 

Мінмолодь-

спорту 

листом від 

25.11.2022  

№ 18226/20.1-

22 підтримала 

проект 

постанови без 

зауважень 
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України» (лист 

Мінмолодьспорту від 

15.11.2022                        

№ 6934/3.3); 

4)звіт про результати 

обговорення 

опубліковано на 

офіційному вебсайті 

Мінмолодьспорту.         

5) за результатами 

громадського 

обговорення проєкт 

акта надіслано на 

розгляд до Кабінету 

Міністрів України 

(листи 

Мінмолодьспорту від 

15.12.2022 № 

942/3.3/22; 

від 22.12.2022 

№ 966/3.3/22; 

від 27.12.2022 

№ 994/3.3/22). 

використан

ням засобу 

телефон-

ного 

консульту-

вання. 

3 Проєкт 

Орієнтовного 

плану проведення 

консультацій з 

громадськістю на 

2023 рік 

Міністерства 

молоді та спорту 

України 

1) Проєкт розміщено 

на офіційному 

вебсайті Міністерства 

молоді та спорту 

України  

14 грудня 2022 року 

2022 в рубриці 

«Публічне громадське 

обговорення» розділу 

«Консультації з 

громадськістю» для 

30 членів 

Громадсь-

кої ради 

при 

Мінмолодь

спорту 

Так. 

Лист 

Мінмолодь

спорту від 

15.12.2022 

№ 7633/14 

На 

засідання 

круглого 

столу 

Громадсь-

кої ради 

14.12.2021 

Так. 

Громадська 

рада при 

Мінмолодь-

спорту 

листом від 

26.12.2022 

№ 20390/ 

20.1-22 

надіслала 

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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проведення  

електронних 

консультації; 

2) проєкт надіслано 

Громадській раді при 

Мінмолодьспорту 

(лист 

Мінмолодьспорту від 

15.12.2022 № 7633/14)  

3) звіт про результати 

обговорення 

опубліковано на 

офіційному вебсайті 

Мінмолодьспорту; 

4) за результатами 

громадського 

обговорення  

Орієнтовний план 

проведення 

консультацій з 

громадськістю на 

2023 рік 

Мінмолодьспорту 

затверджено 

Державним 

секретарем 

Мінмолодьспорту  

Олексієм 

ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВИМ 

30.12.2022 та 

оприлюднено на 

офіційному вебсайті 

Мінмолодьспорту.        

пропозиції до 

проєкту, які 

враховано. 



6 
 

4 Проєкт 

професійного 

стандарту за 

професією 

«Фахівець з питань 

молоді 

(молодіжний 

працівник)» 

1) Проєкт розміщено 

на офіційному 

вебсайті Міністерства 

молоді та спорту 

27.12.2022 в рубриці 

«Публічне громадське 

обговорення» розділу 

«Консультації з 

громадськістю» для 

проведення  

електронних 

консультації 

(пропозиції та 

зауваження до 

проєкту приймались 

до 27.01.2023); 

2) проєкт надіслано 

електронною поштою 

Громадській раді при 

Мінмолодьспорту для 

ознайомлення і 

надання пропозицій 

(лист 

Мінмолодьспорту від 

29.12.2022 

№ 7962/14). 

Консульта-

ції 

тривають 

Так. 

лист 

Мінмолодь

спорту від 

29.12.2022 

№ 7962/14 

Електронні 

консуль-

тації 

Обговорення 

триває 

5 Проєкт постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

внесення змін до 

деяких постанов 

Кабінету Міністрів 

України» 

1) Проєкт розміщено 

на офіційному 

вебсайті Міністерства 

молоді та спорту 

10.11.2022 в рубриці 

«Публічне громадське 

обговорення» розділу 

«Консультації з 

30 членів 

Громадсь-

кої ради 

при 

Мінмолодь

спорту 

Так.  

Лист 

Мінмолодь

-спорту від 

10.11.2022 

№ 6814/14 

 

 

Електронні 

консуль-

тації  

Громадська 

рада при 

Мінмолодь-

спорту 

листом від 

21.11.2022 

№17918/ 
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громадськістю» для 

проведення  

електронних 

консультації; 

2) проєкт надіслано 

електронною поштою 

Громадській раді при 

Мінмолодьспорту для 

ознайомлення і 

надання пропозицій 

(лист 

Мінмолодьспорту від 

10.11.2022 № 

6814/14). 

3) звіт про результати 

обговорення 

опубліковано на 

офіційному вебсайті 

Мінмолодьспорту. 

 20.1-22 

підтримала 

проект 

постанови без 

зауважень  

6 Наказ Міністерства 

молоді та спорту 

України від 

23.12.2022 № 5088 

«Про затвердження 

Єдиного 

календарного плану 

фізкультурно-

оздоровчих та 

спортивних заходів 

України на 2023 

рік» 

Онлайн консультації 

із федераціями з видів 

спорту визнаних в 

Україні,  

листопад-грудень 

177 

представни

ків 

спортивних 

громадсь-

ких 

організацій   

 

   

7 Проєкт наказу 

Міністерства 

молоді та спорту 

Онлайн консультації 

із національними 

федераціями з літніх 

49 
представни

   

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/pro-provedennya-navchalno-trenuvalnogo-zboru-do-mizhnarodnih-zmagan-nacionalnoyi-zbirnoyi-komandi-ukrayini-z-suchasnogo-pyatiborstva-ta-zatverdzhennya-zmin-do-yedinogo-kalendarnogo-planu-f-12
https://mms.gov.ua/npas/pro-provedennya-navchalno-trenuvalnogo-zboru-do-mizhnarodnih-zmagan-nacionalnoyi-zbirnoyi-komandi-ukrayini-z-suchasnogo-pyatiborstva-ta-zatverdzhennya-zmin-do-yedinogo-kalendarnogo-planu-f-12
https://mms.gov.ua/npas/pro-provedennya-navchalno-trenuvalnogo-zboru-do-mizhnarodnih-zmagan-nacionalnoyi-zbirnoyi-komandi-ukrayini-z-suchasnogo-pyatiborstva-ta-zatverdzhennya-zmin-do-yedinogo-kalendarnogo-planu-f-12
https://mms.gov.ua/npas/pro-provedennya-navchalno-trenuvalnogo-zboru-do-mizhnarodnih-zmagan-nacionalnoyi-zbirnoyi-komandi-ukrayini-z-suchasnogo-pyatiborstva-ta-zatverdzhennya-zmin-do-yedinogo-kalendarnogo-planu-f-12
https://mms.gov.ua/npas/pro-provedennya-navchalno-trenuvalnogo-zboru-do-mizhnarodnih-zmagan-nacionalnoyi-zbirnoyi-komandi-ukrayini-z-suchasnogo-pyatiborstva-ta-zatverdzhennya-zmin-do-yedinogo-kalendarnogo-planu-f-12
https://mms.gov.ua/npas/pro-provedennya-navchalno-trenuvalnogo-zboru-do-mizhnarodnih-zmagan-nacionalnoyi-zbirnoyi-komandi-ukrayini-z-suchasnogo-pyatiborstva-ta-zatverdzhennya-zmin-do-yedinogo-kalendarnogo-planu-f-12
https://mms.gov.ua/npas/pro-provedennya-navchalno-trenuvalnogo-zboru-do-mizhnarodnih-zmagan-nacionalnoyi-zbirnoyi-komandi-ukrayini-z-suchasnogo-pyatiborstva-ta-zatverdzhennya-zmin-do-yedinogo-kalendarnogo-planu-f-12
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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України «Про 

затвердження 

складу 

національних 

збірних команд 

України з 

олімпійських видів 

спорту на 2023 рік» 

олімпійських видів 

спорту 

листопад-грудень 

ків 

спортивних 

громадсь-

ких 

організацій   

 

  

8 Проєкт наказу 

Міністерства 

молоді та спорту 

України «Про 

затвердження 

складу спортсменів 

– кандидатів для 

участі в Іграх 

ХХХІІІ Олімпіади 

2024 року в  

м. Париж (Франція) 

на 2023 рік»  

Онлайн консультації 

із національними 

федераціями з літніх 

олімпійських видів 

спорту 

28 

представни

ків 

спортивних 

громадсь-

ких 

організацій   

   

9 Організаційне 

забезпечення 

підготовки та участі 

національної  

збірної команди 

України у XVІ 

зимовому 

Європейському 

юнацькому 

олімпійському 

фестивалі 

в Фріулі-Венеції-

Джулії (Італійська 

Республіка)  

Онлайн засідання 

робочої групи 

12.10.2022 

22.12.2022  

17 та 

15 

представни

ків 

спортивних 

громадсь-

ких 

організацій   

   

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/pro-zatverdzhennya-skladu-nacionalnih-zbirnih-komand-ukrayini-z-neolimpijskih-vidiv-sportu-na-2021-rik
https://mms.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-skladu-nacionalnih-zbirnih-komand-ukrayini-z-neolimpijskih-vidiv-sportu-na-2021-rik
https://mms.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-skladu-nacionalnih-zbirnih-komand-ukrayini-z-neolimpijskih-vidiv-sportu-na-2021-rik
https://mms.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-skladu-nacionalnih-zbirnih-komand-ukrayini-z-neolimpijskih-vidiv-sportu-na-2021-rik
https://mms.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-skladu-nacionalnih-zbirnih-komand-ukrayini-z-neolimpijskih-vidiv-sportu-na-2021-rik
https://mms.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-skladu-nacionalnih-zbirnih-komand-ukrayini-z-neolimpijskih-vidiv-sportu-na-2021-rik
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/pro-zatverdzhennya-skladu-nacionalnih-zbirnih-komand-ukrayini-z-neolimpijskih-vidiv-sportu-na-2021-rik
https://mms.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-skladu-nacionalnih-zbirnih-komand-ukrayini-z-neolimpijskih-vidiv-sportu-na-2021-rik
https://mms.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-skladu-nacionalnih-zbirnih-komand-ukrayini-z-neolimpijskih-vidiv-sportu-na-2021-rik
https://mms.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-skladu-nacionalnih-zbirnih-komand-ukrayini-z-neolimpijskih-vidiv-sportu-na-2021-rik
https://mms.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-skladu-nacionalnih-zbirnih-komand-ukrayini-z-neolimpijskih-vidiv-sportu-na-2021-rik
https://mms.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-skladu-nacionalnih-zbirnih-komand-ukrayini-z-neolimpijskih-vidiv-sportu-na-2021-rik
https://mms.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-skladu-nacionalnih-zbirnih-komand-ukrayini-z-neolimpijskih-vidiv-sportu-na-2021-rik
https://mms.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-skladu-nacionalnih-zbirnih-komand-ukrayini-z-neolimpijskih-vidiv-sportu-na-2021-rik
https://mms.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-skladu-nacionalnih-zbirnih-komand-ukrayini-z-neolimpijskih-vidiv-sportu-na-2021-rik
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10 Проєкт наказу 

Міністерства 

молоді та спорту 

України «Про 

затвердження 

складу учасників 

ХVІ Європейського 

юнацького 

олімпійського 

фестивалю 2023 

року у Фреуллі-

Венеції-Джулії 

(Італійська 

Республіка)»  

Онлайн консультації 

із національними 

федераціями з літніх 

олімпійських видів 

спорту 

 

30 

представни

ків 

спортивних 

громадсь-

ких 

організацій    

   

11 Розгляд кандидатур 

на призначення 

стипендії Кабінету 

Міністрів України 

для видатних 

тренерів, які 

забезпечують 

підготовку 

спортсменів до 

участі в у зимових 

Паралімпійських 

ігор  

10.11.2022  
Засідання комісії за 

участю представників 

спортивних 

громадських 

організацій   

 

4 

представни

ків 

спортивних 

громадсь-

ких 

організацій   

 

   

12 Розгляд кандидатур 

на здобуття  

державних 

стипендій 

чемпіонам і 

призерам 

Олімпійських, 

Паралімпійських та 

21.11.2022 

 Засідання комісії за 

участю представників 

спортивних 

громадських 

організацій   

   

 

8 

представни

ків 

спортивних 

громадсь-

ких 

організацій   

 

   

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/pro-provedennya-navchalno-trenuvalnogo-zboru-do-mizhnarodnih-zmagan-nacionalnoyi-zbirnoyi-komandi-ukrayini-z-suchasnogo-pyatiborstva-ta-zatverdzhennya-zmin-do-yedinogo-kalendarnogo-planu-f-12
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/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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Дефлімпійських 

ігор 

13 Розгляд кандидатур 

на призначення 

стипендії 

Президента 

України для 

видатних та 

молодих і 

перспективних 

спортсменів 

України з 

олімпійських видів 

спорту та їх 

тренерів 

15.12.2022  

Засідання комісії за 

участю представників 

спортивних 

громадських 

організацій   

   

 

6 

представни

ків 

спортивних 

громадсь-

ких 

організацій   

 

   

14 Розгляд кандидатур 

на призначення 

стипендій Кабінету 

Міністрів України 

для видатних 

спортсменів, 

тренерів та діячів 

фізичної культури і 

спорту 

15.12.2022  

Засідання комісії за 

участю представників 

спортивних 

громадських 

організацій   

7 

представни

ків 

спортивних 

громадсь-

ких 

організацій   

 

   

15 Розподіл 

бюджетних коштів 

між олімпійськими 

видами спорту 

09.11.2022, 

23.11.2022, 

06.12.2022, 

09.12.2022,  

20.12.2022   

Засідання комісій за 

участю представників 

спортивних 

громадських 

організацій   

2 

представни

ка 

спортивних 

громадсь-

ких 

організацій   
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16 Звітування 

головних, старших 

тренерів про участь 

національних 

збірних команд з 

видів спорту у 

головних 

міжнародних 

змаганнях 2022  

року та планів 

підготовки 

національних 

збірних команд  

на сезон 2023 року 

Засідання комісій  

з 10.10.2022 до 

21.12.2022  

за участю 

представників 

спортивних 

громадських 

організацій   

6 

представни

ків 

спортивних 

Громадсь-

ких 

організацій 

-   членів 

комісій. 

Заслухано 

270 

представни

ків 

всеукраїнсь

ких 

федерацій з 

55 літніх та 

зимових 

олімпійсь-

ких видів 

спорту 

   

 

 

 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 
 

Кушніренко Стелла 289-02-00 


