
                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 І кварталі 2022 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 

громадсь-

кої  ради з 

пропози-

цією 

розглянути 

питання/ 

проєкт акта 

Чи 

розглядала 

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 постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

внесення змін до 

постанови Кабінету 

Міністрів України 

від 18 грудня  

2018 року № 1198» 

1) Проєкт постанови 

розміщено на 

офіційному вебсайті 

Міністерства молоді 

та спорту України  

01 лютого 2022 року в 

рубриці  

«Проєкти до 

обговорення».  

2) Проєкт надіслано 

Громадській раді при 

Мінмолодьспорті. 

 

31 член 

Громадської 

ради 

 

Так. 

Проєкт 

постанови 

надіслано 

на розгляд 

Громадсь-

кої ради 

електрон-

ною 

поштою 

--- Проєкт 

підтримано 

16.02.2022 

Засідання 

правління 

Громадської 

ради при 

Мінмолодь-

спорті 

01.02.2022.-

20.02..2022 – 

Відбулись 

електронні 

консультації 

стосовно  

3 проєктів 

нормативно-

правових 

актів, 

розроблених 

Мінмолодь-

спортом, 

щодо яких 

проведення 

консультацій 

2 Проєкт наказу 

Міністерства 

молоді та спорту 

1)Проєкт наказу 

розміщено на 

офіційному вебсайті 

31 член 

Громадської 

ради 

Так. 

Проєкт 

наказу 

--- Проєкт 

підтримано 



2 
 

України «Про 

внесення змін до 

наказу Міністерства 

молоді та спорту 

України  

від 12 червня 2014 

року № 1919» 

Міністерства молоді 

та спорту України  

03 лютого 2022 року в 

рубриці  

«Проєкти до 

обговорення».  

2) Проєкт надіслано 

Громадській раді при 

Мінмолодьспорті. 

 

 надіслано 

на розгляд 

Громадсь-

кої ради 

електрон-

ною 

поштою 

з громадсь-

кістю є 

обов'язковим. 

 

24.02.2022-

31.03.2022 – 

Консультації 

та 

координація 

роботи членів 

Громадської 

ради в умовах 

воєнного 

стану та 

надання 

консультацій-

ної  допомоги 

з питань 

реалізації 

волонтерсь-

ких проєктів. 

 

3 Проєкт наказу 

Міністерства 

молоді та спорту 

України «Про 

внесення змін до 

наказу Міністерства 

молоді та спорту 

України 

 від 25 червня 2014 

року № 2069» 

1) Проєкт наказу 

розміщено на 

офіційному вебсайті 

Міністерства молоді 

та спорту України  

03 лютого 2022 року в 

рубриці  

«Проєкти до 

обговорення».  

2) Проєкт надіслано 

Громадській раді при 

Мінмолодьспорті. 

 

31 член 

Громадської 

ради 

 

Так. 

Проєкт 

наказу 

надіслано 

на розгляд 

Громадсь-

кої ради 

електрон-

ною 

поштою 

--- Проєкт 

підтримано 

4 Розвиток 

співробітництва 

між  

Мінмолодьспортом 

та  ГО 

«Міжнародний 

університет 

кібербезпеки» щодо 

захисту критичної 

інфраструктури, 

13 січня 2022 року 

Міністр молоді та 

спорту України Вадим 

Гутцайт та директор 

ГО «Міжнародний 

університет 

кібербезпеки» 

Олексій Хоменко 

підписали 

Меморандум про 

співробітництво. 

Члени ГО 

«Міжнарод-

ний 

університет 

кібербезпеки» 

та 

31 член 

Громадської 

ради  

---- ---- Підтрима-

но 
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кібербезпеки та 

кіберзахисту 

 

 

 

5 Розробка проєкту 

професійного 

стандарту за 

професією 

«Фахівець з питань 

молоді 

(молодіжний 

працівник)» 

 

 

 

02.02.2022 

засідання робочої 

групи  

Представники

Державного 

інституту 

сімейної та 

молодіжної 

політики, 

Федерації 

роботодавців 

України, 

Федерації 

профспілок 

України, 

Інституту 

професійних 

кваліфікацій, 

Асоціації 

молодіжних 

працівників 

України, 

Українська 

асоціація 

молодіжних 

рад, Асоціації 

міст України, 

Асоціації 

молодіжних 

центрів 

України, 

Програми 

розвитку 

Так --- Проєкт 

підтримано 
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ООН в 

Україні, 

Офісу Ради 

Європи в 

України, 

Державного 

агентства 

України з 

питань 

мистецтв та 

мистецької 

освіти, 

Національног

о технічного 

університету 

«Дніпровська 

політехніка», 

державної 

установи 

«Український 

інститут 

розвитку 

освіти» 

Міністерства 

освіти і науки 

України.  

 

 

Начальник відділу взаємодії з громадськістю  

та засобами масової інформації  

Міністерства молоді та спорту України                                                                                      Єлизавета БОХАНЕВИЧ 

 

 
Кушніренко 289-02-00 


