
ІНФОРМАЦІЯ 
про заплановані на березень 2018 року електронні консультації з громадськістю щодо проектів актів

№
з/п

Назва проекту акту, що
виноситься на обговорення

Мета розроблення
проекту акта

Електронна адреса
оприлюднення проекту

акта на офіційному
веб-сайті органу

виконавчої влади

Орієнтовна
дата

проведення
обговоренн

я

Прізвище, ім'я, по батькові,
посада, контактні дані
відповідальної особи

1 2 3 4 5 6
1 Проект постанови Кабінету

Міністрів України «Про
внесення змін до деяких
актів Кабінету Міністрів

України»

Розвиток
загальнодержавної

комплексної системи
національно-

патріотичного
виховання

Обговорення проекту у
рубриці

«До обговорення»
http://dsmsu.gov.ua/index/

ua/category/231 та на
урядовому порталі

«Громадянське
суспільство і влада»

Березень Ляхович Микола Петрович –
начальник відділу

національно-патріотичного
виховання,

тел.. 248-74-81

2 Проект розпорядження
Кабінету Міністрів України
«Про затвердження плану
заходів на 2019 рік щодо
реалізації Національної

стратегії з оздоровчої рухової
активності в Україні на

період до 2025 року «Рухова
активність – здоровий спосіб

життя – здорова нація»

Реалізація завдань,
визначених

Національною
стратегією з

оздоровчої рухової
активності в Україні

на період до 2025
року «Рухова

активність – здоровий
спосіб життя –

здорова нація», зі
створення в

суспільстві умов для
оздоровчої рухової

активності та
здорового способу

Обговорення проекту у
рубриці

«До обговорення»
http://dsmsu.gov.ua/index/

ua/category/231 та на
урядовому порталі

«Громадянське
суспільство і влада»

Березень Карась Олег Петрович –
начальник відділу фізичного

виховання різних верств
населення,

тел. 289-06-44
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2

життя заради
формування здоров’я
громадян як найвищої

соціальної цінності
держави

3 Проект наказу Міністерства
молоді та спорту України

«Про затвердження Змін до
Положення про рейтинг з

неолімпійських видів спорту
в Україні»

Популяризація
кращих результатів

роботи зі спорту
вищих досягнень і

підготовки
спортивного резерву

до збірних команд
України з

неолімпійських видів
спорту,

стимулювання до
високих спортивних
результатів тренерів-

викладачів і
спортсменів

Обговорення проекту у
рубриці

«До обговорення»
http://dsmsu.gov.ua/index/

ua/category/231 та на
урядовому порталі

«Громадянське
суспільство і влада»

Березень Анастасьєва Оксана Сергіївна
– заступник директора

департаменту – начальник
відділу пріоритетних

неолімпійських видів спорту
департаменту фізичної

культури та неолімпійських
видів спорту,

тел. 246-64-25,
Гавриленко Олена

Анатоліївна – головний
спеціаліст відділу

пріоритетних неолімпійських
видів спорту департаменту

фізичної культури та
неолімпійських видів спорту,

тел. 289-14-30
Примітка. В плані можливі зміни та уточнення

Начальник відділу взаємодії з громадськістю
та засобами масової інформації                                                                                                                         Н. О. Вернигора
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