
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З

________________ Київ № ______________

Про затвердження Плану заходів з реалізації
експертних пропозицій ГО «Українська Демократія»
за результатами проведення громадської експертизи
діяльності Мінмолодьспорту 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2008
№ 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської 
експертизи діяльності органів виконавчої влади» (далі – Порядок) та на підставі 
експертних пропозицій громадської організації "Українська Демократія" (далі – 
ГО "Українська Демократія") від 26.12.2018 № 2612-185 (вх. № 3070/20-18-Е 
від 26.12.2018) про результати проведення громадської експертизи щодо 
взаємодії Мінмолодьспорту з громадськістю під час виконання покладених на 
нього завдань н а к а з у ю:

1. Затвердити План заходів з реалізації експертних пропозицій 
ГО «Українська Демократія» (далі – заходи) за результатами проведення 
громадської експертизи діяльності Мінмолодьспорту, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Мінмолодьспорту у межах 
компетенції забезпечити виконання заходів, затверджених цим наказом, та 
щокварталу до 5 числа наступного місяця інформувати про їх виконання відділ 
взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації.

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації 
протягом трьох днів:

1) надіслати Секретаріату Кабінету Міністрів України матеріали, 
визначені пунктом 7 Порядку, для розміщення на урядовому веб-порталі 
«Громадянське суспільство і влада»;

2) здійснити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті 
Міністерства молоді та спорту України;

3) надати ініціатору громадської експертизи письмову відповідь про 
результати розгляду експертних пропозицій та затверджені заходи, спрямовані 
на їх реалізацію.

4. Контроль за виконання наказу покласти на начальника відділу 
взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації Вернигору Н.О.

Міністр                                                                                                      І. ЖДАНОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінмолодьспорту
____________ № _______

ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації експертних пропозицій ГО «Українська Демократія»
за результатами проведення громадської експертизи діяльності 

Міністерства молоді та спорту України

№ з/с Найменування заходу Орієнтовний 
термін виконання

Відповідальні виконавці

1 2 3 4
1 Залучення представників молодіжних, дитячих та 

національно-патріотичних громадських організацій до 
обговорення проектів нормативно-правових актів

Протягом року
Департамент молодіжної політики

Відділ національно-патріотичного 
виховання

2 Складання переліку громадських організацій 
фізкультурно-спортивного спрямування та фахівців 

сфери фізичної культури і спорту з метою залучення до 
громадських обговорень проектів нормативно-правових 

актів

до 31 березня Департамент фізичної культури та 
неолімпійських видів спорту

Департамент олімпійського спорту

Сектор з питань реформування
3 Проведення аналізу ефективності діяльності 

представників громадськості у складі робочих  груп, 
комісій та інших консультативно-дорадчих органів, 

оновлення їх складу у разі потреби

до 31 березня Департамент фізичної культури та 
неолімпійських видів спорту

Департамент олімпійського спорту

Сектор з питань реформування



4 Оприлюднення та інформування представників 
спортивних федерацій з неолімпійських видів спорту 

щодо проведення засідань комісії для надання 
спортивній федерації статусу національної спортивної 

федерації та позбавлення такого статусу

Протягом року
(за потребою) 

Департамент фізичної культури та 
неолімпійських видів спорту

Відділ взаємодії з громадськістю та 
засобами масової інформації

5 Оприлюднення та інформування представників 
спортивних федерацій з неолімпійських видів спорту 

про засідання комісії з визнання видів спорту, 
включення їх до Реєстру визнаних видів спорту в 

Україні

Протягом року 
(за потребою)

Відділ спортивно-технічних та 
прикладних видів спорту 

департаменту фізичної культури та 
неолімпійських видів спорту

Відділ взаємодії з громадськістю та 
засобами масової інформації

6 Опрацювання питання щодо ведення окремої реєстрації 
у системі електронного документообігу звернень від 
інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС) 

(громадські об’єднання, професійні спілки та їх 
об’єднання, творчі спілки, організації роботодавців та 

їх об’єднання, благодійні та релігійні організації, 
органи самоорганізації населення – недержавні ЗМІ та 

інші непідприємницькі товариства і установи, 
легалізовані відповідно до законодавства) та зміни 
реєстраційно-мониторингової картки звернень ІГС, 

додавши до картки елементи реєстраційно – 
контрольної картки (далі - РКК) звернень громадян 

(вид звернення: пропозиція (зауваження), заява 
(клопотання), скарга; вид ІГС тощо)

Протягом року Відділ контролю, діловодства та 
звернень громадян

7 Проведення аналізу тематик звернень інститутів 
громадянського суспільства та включення їх до 
щоквартальних звітів стосовно документообігу, 

виконавської дисципліни та роботи зі зверненнями 
громадян

Протягом року Відділ контролю, діловодства та 
звернень громадян



8 Перевірка стану організації роботи зі зверненнями 
громадян із залученням громадськості за Методикою 

оцінювання рівня організаційної роботи із зверненнями 
громадян в органах виконавчої влади, затвердженою 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 
№ 630

Щороку у І 
кварталі

Відділ контролю, діловодства та 
звернень громадян

9 Оприлюднення на офіційному веб-сайті 
Мінмолодьспорту звітів, які подаються до:

- Кабінету Міністрів України;
- Адміністрації Президента з аналізом звернень 

громадян та інститутів громадянського суспільства

Щокварталу 
Кожні півроку

Відділ контролю, діловодства та 
звернень громадян

Відділ взаємодії з громадськістю та 
засобами масової інформації

10 Оприлюднення на офіційному веб-сайті переліку 
консультативно-дорадчих органів Мінмолодьспорту та 

своєчасне оновлення його у разі потреби

Протягом року Відділ взаємодії з громадськістю та 
засобами масової інформації

11 Систематичне наповнення та своєчасне оновлення 
рубрики «Регуляторна політика» на офіційному веб-

сайті Мінмолодьспорту
(у повідомленні про оприлюднення проекту 

регуляторного акта вказувати рубрику та електронну 
адресу даного проекту на офіційному веб-сайті 

Мінмолодьспорту)

Протягом року
(буде враховано 

при розробці 
нового веб-сайту)

Відділ взаємодії з громадськістю та 
засобами масової інформації

12 Створення рубрики на офіційному веб-сайті 
Мінмолодьспорту про механізми та процедури, за 

допомогою яких громадськість може представляти свої 
інтереси та впливати на реалізацію повноважень 

розпорядника інформації відповідно до Закону України 
«Про доступ до публічної інформації»

Протягом року
(буде враховано 

при розробці 
нового веб-сайту)

Відділ взаємодії з громадськістю та 
засобами масової інформації

13 Залучення членів Громадської ради при 
Мінмолодьспорту до обговорення проектів 

нормативно-правових актів/винесених на обговорення 
питань, оприлюднених на офіційному веб-сайті 

Протягом року Відділ взаємодії з громадськістю та 
засобами масової інформації



Мінмолодьспорту у рубриці «Консультації з 
громадськістю»

14 Підготовка та оприлюднення звітів про проведені 
Мінмолодьспортом консультації з громадськістю щодо 

обговорення проектів нормативно-правових актів

Щокварталу Відділ взаємодії з громадськістю та 
засобами масової інформації

15 Аналіз результатів виконання завдань, передбачених 
планом заходів з реалізації експертних пропозицій за 

результатами проведення громадських експертиз

Відповідно до 
термінів, 

визначених у 
планах

Відділ взаємодії з громадськістю та  
засобами масової інформації 

Структурні підрозділи відповідно 
до компетенції

16 Створення та поновлення бази даних інститутів 
громадянського суспільства та представників 

громадськості, метою чи сферою діяльності яких є 
протидія корупції, для залучення їх до проведення 

антикорупційної експертизи

Протягом року Головний спеціаліст з 
антикорупційних питань

____________________________
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