
ІНФОРМАЦІЯ 
про заплановані на липень 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
обговорення

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

1 2 3 4 5 6
1 Проект розпорядження

Кабінету Міністрів
України «Про

затвердження розподілу
обсягу субвенції з

державного бюджету
місцевим бюджетам на

будівництво/реконструкці
ю палаців спорту у 2018

році»

Проект
розпорядження

розроблено
відповідно до

Закону України
«Про Державний
бюджет України

на 2018 рік»,
статті 97

Бюджетного
кодексу України

та постанови
Кабінету
Міністрів

України від 28
березня 2018 року

№ 220 Про
затвердження

Порядку та умов
надання у 2018
році субвенції з

Обговорення проекту
у рубриці

«До обговорення»
http://dsmsu.gov.ua/ind
ex/ua/category/231 та
на урядовому порталі

«Громадянське
суспільство і влада»

Липень Сдобнова Анна Григорівна –
начальник відділу інвестицій

та розвитку спортивної
інфраструктури,
тел. 287-51-33

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/category/231
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/category/231


2

державного
бюджету
місцевим

бюджетам на
будівництво/реко

нструкцію
палаців спорту»

2 Проект розпорядження
Кабінету Міністрів

України «Про
присудження Премії
Кабінету Міністрів
України за особливі
досягнення молоді у
розбудові України»

Відзначення
кращих

представників
молоді, які мають

особливі
досягнення

Обговорення проекту
у рубриці

«До обговорення»
http://dsmsu.gov.ua/ind
ex/ua/category/231 та
на урядовому порталі

«Громадянське
суспільство і влада»

Липень Карчевич Марія
Володимирівна – начальник

відділу регіональної
молодіжної політики та

підтримки ініціатив молоді
департаменту молодіжної

політики,
тел. 284-30-26

3 Проект постанови Кабінету
Міністрів України «Про

внесення змін до
Державної цільової
соціальної програми

розвитку фізичної
культури і спорту на
період до 2020 року»

Врегулювання
результативних

показників,
обсягів

фінансування,
визначених

державним та
місцевими

бюджетами на
2018 рік з
виконання

завдань і заходів
Програми,

враховуючи
досягнуті

Обговорення проекту
у рубриці

«До обговорення»
http://dsmsu.gov.ua/ind
ex/ua/category/231 та
на урядовому порталі

«Громадянське
суспільство і влада»

Липень Стеценко Олександр
Васильович - заступник
директора департаменту

фізичної культури та
неолімпійських видів спорту

– начальник відділу
моніторингу фізичної

культури,
тел. 289-41-69,

Семеник Тетяна Валеріївна –
головний спеціаліст відділу

моніторингу фізичної
культури,

 тел. 289-14-30

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/category/231
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/category/231
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/category/231
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/category/231


3

результати у
попередньому

періоді.
4 Проекту наказу

Міністерства молоді та
спорту України «Про
затвердження тестів і
нормативів для осіб,
щорічне оцінювання

фізичної підготовленості
яких проводиться на

добровільних засадах,
Інструкції про організацію
його проведення та форми
Звіту про результати його

проведення»

Затвердження
тестів і

нормативів для
осіб, щорічне
оцінювання

фізичної
підготовленості

яких проводиться
на добровільних
засадах з метою
визначення та

підвищення рівня
їх фізичної

підготовленості,
створення

належних умов
для фізичного

розвитку різних
груп населення,

покращення його
здоров'я,

забезпечення
здатності до

високопродуктив
ної праці, захисту

суверенітету і
територіальної

Обговорення проекту
у рубриці

«До обговорення»
http://dsmsu.gov.ua/ind
ex/ua/category/231 та
на урядовому порталі

«Громадянське
суспільство і влада»

Липень Стеценко Олександр
Васильович – заступник
директора департаменту

фізичної культури та
неолімпійських видів спорту

– начальник відділу
моніторингу фізичної

культури,
тел. 289-41-69;
Сербіна Ганна

Володимирівна – головний
спеціаліст відділу

моніторингу фізичної
культури департаменту

фізичної культури та
неолімпійських видів спорту,

тел. 289-14-30

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/category/231
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/category/231


4

цілісності
України, а також

сприяння у
вихованні

патріотизму та
становлення

громадянської
позиції.

Примітка. В плані можливі зміни та уточнення

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


