
                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 ІІ 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 

розгляну-

ти 

питання/ 

проєкт 

акта 

Чи 

розглядала 

громадсь-

ка рада 

питання/ 

проєкт акта 

на своєму 

засіданні 

Чи надані  

Громадсь-

кою  

радою 

пропози-

ції (заува-

ження)  

щодо 

питання/ 

проєкту 

акта 

Кількість 

проведе-

них 

засідань 

громадсь-

кої ради 

Інші заходи 

громадської ради 

1 Реабілітація 

ветеранів війни 

через фізичну 

культуру і спорт  

24.06.2022 

Зустріч у 

Мінмолодьспорту  з 

представниками 

благодійних 

організацій Blind 

Veterans UK та 

BRAVO VICTOR 

(Великобританія) за 

участі заступника 

Міністра молоді та 

спорту України 

Матвія Бідного та 

заступниці Міністра у 

6 

представників 

благодійних 

організацій 

__ __ __ __ 

 

Електрон-

ні консуль-

тації та 

коорди-

нація 

роботи 

членів 

Громадсь-

кої ради в 

умовах 

воєнного 

стану та 

09.06.2022 

Участь голови  

Громадської ради 

при 

Мінмолодьспорті 

Ковальського Є. М. 

в онлайн-зустріч 

голів громадських 

рад при 

міністерствах, 

організованої 

Секретаріатом 

Кабінету Міністрів 

України за участі 



2 
 

справах ветеранів 

Інни Драганчук 

 

надання 

консуль-

таційної  

допомоги з 

питань 

реалізації 

волонтер-

ських 

проєктів 

 

Державного 

секретаря КМУ 

Олександра Яреми. 

Презентація 

успішних практик 

роботи Громадської 

ради при 

Мінмолодьспорті  

в умовах воєнного 

стану. 

 

10.06.2022 

Розміщення на 

офіційному 

вебсайті 

Мінмолодьспорті 

та в соціальних 

мережах інформації 

про успішні 

практики роботи 

Громадської 

ради при 

Мінмолодьспорті  

в умовах воєнного 

стану. 

 

23.06.2022 

Громадська рада 

при 

Мінмолодьспорті 

підтримала спільну 

заяву громадських 

рад про надання 

Україні статусу 

2 Розгляд кандидатур 

на призначення 

стипендій 

Президента 

України для 

видатних та 

молодих і 

перспективних 

спортсменів 

України з 

олімпійських видів 

спорту та їх 

тренерів  

21.06.2022 

Онлайн-засідання 

комісії за участю 

представників 

громадськості  

 

8 

представників 

громадських 

організацій, 

зокрема 

національних 

спортивних 

федерацій, 

Національ-ного 

олімпійського 

комітету, 

громадських 

організацій 

фізкультурно-

спортивної 

спрямованості 

 

__ __ __ 

3 Розподіл 

бюджетних коштів 

між олімпійськими 

видами спорту 

12.04.2022 

09.06.2022 

Онлайн-засідання 

комісії за участю 

представників 

громадськості  

 

3 представника 

громадських 

організацій 

фізкультурно-

спортивної 

спрямованості 

 

__ __ __ 

4 Внесення змін до 

Кваліфікаційних 

норм та вимог 

Єдиної спортивної 

класифікації 

України з 

олімпійських видів 

Лист 

Мінмолодьспорту 

громадським 

об'єднанням від 

09.06.2022 №2969/4.2 

щодо надання 

пропозицій  

43 спортивні 

федерації з 

олімпійських 

видів спорту 

__ __ __ 



3 
 

спорту, 

затверджених 

наказом 

Міністерства 

молоді та спорту 

України від 

17.04.2014 № 1258, 

зареєстрованого в 

Міністерстві 

юстиції України 

08 травня 2014 року 

за № 488/25265 

кандидата на вступ 

до ЄС та поширила 

інформацію на 

офіційному 

вебсайті 

Мінмолодьспорту 

та в соціальних 

мережах. 

 

30.06.2022 

У Мінмолодьспорті 

відбулася зустріч з 

родинами 

захисників 

Маріуполя за участі 

голови ГР при 

Мінмолодьспорті 

Ковальського Є. М. 

та голови комітету 

з питань 

національно-

патріотичного 

виховання ГР при 

Мінмолодьспор- 

Ті, голови ГО 

«Юнацький 

корпус» 

Дорошенка Д. В. 

Відповідна 

інформація 

розміщена на 

офіційному 

вебсайті 

Мінмолодьспорту 



4 
 

та в соціальних 

мережах. 

 

 

 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кушніренко 289-02-00 


