
Орієнтовний план
проведення консультацій з громадськістю на II півріччя 2020 року 

Міністерства молоді та спорту України

П итання або проект  
норм ативно-правового акта

Захід, що
проводитим еться у 

рамках
консультацій  з 
гром адськістю

С трок
проведення

консультацій

С оціальні групи населення  
та заінтересовані сторони, 
на які пош ирю ватим еться  

дія  ріш ення, що буде  
прийняте за результатами  

консультацій

К онтактні дані
особи/структурного підрозділу, 
відповідального за проведення  
консультацій (телеф он, e-m ail)

П роект А нтикорупційної 
програми М іністерства молоді та 
спорту У країни на 2020-2021 
роки

О прилю днення для 
обговорення проекту 
на офіційному 
вебсайті
М інм олодьспорту в 
рубриці «До 
обговорення»; 
електронні 
консультації; 
онлайн-зустрічі з 
експертами та

Л ипень Ф ізичні та  ю ридичні особи, 
їх  об'єднання

Головний спеціаліст з 
антикорупційних питань 
П анаф еда Н.М.
044 289 00 43 
panafeda@ ukr. net
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представниками 
громадськості; 
проведення нарад з 
експертами

П роект розпорядж ення Кабінету 
М іністрів У країни «Про 
присудж ення П рем ії Кабінету 
М іністрів У країни за  особливі 
досягнення м олоді у розбудові 
У країни»

О прилю днення для 
обговорення проекту 
на офіційному 
вебсайті
М інм олодьспорту в
рубриці «До
обговорення»
електронні
консультації;
громадське
обговорення

Л ипень П редставники м олодіж них 
гром адських організацій, 
молодь

Д епартам ент м олодіж ної 
політики
Я нчук А .В .- головний спеціаліст  
відділу регіонально ї м олодіж ної 
політ ики т а підт римки  
ініціат ив м олоді 
044 284 ЗО 26  
kultm olodi@ ukr. net

П роект наказу М інмолодьспорту 
«П ро затвердж ення Змін до 
П олож ення про порядок 
орган ізац ії та  проведення 
оф іційних спортивних змагань і 
навчально-тренувальних зборів та 
порядок матеріального 
забезпечення їх  учасників»

О прилю днення для 
обговорення проекту 
на офіційному 
вебсайті
М інм олодьспорту в 
рубриці «До 
обговорення»; 
електронні 
консультації

Серпень С уб’єкти сфери фізичної 
культури і спорту, спортивні 
судді, які залучаю ться до 
суддівства у м іж народних 
змаганнях, учасники 
оф іційних спортивних 
зм агань та  навчально- 
тренувальних зборів

Д епартам ент олім пійського 
спорту
Савосько Л .В .- головний  
спеціаліст  відділу циклічних та  
ш видкісно-силових л іт ніх  
олім пійських видів спорт у  
044 287 35 76 
Н sa@ ukr.net

П роект С тратегії розвитку 
ф ізичної культури і спорту до 
2028 року

О прилю днення для 
обговорення проекту 
на офіційному 
вебсайті
М інм олодьспорту в 
рубриці «До 
обговорення» 
електронні 
консультації;

III квартал С уб’єкти сфери фізичної 
культури і спорту

У правління стратегічного 
планування та  комунікацій 
044 289 15 44 
analitikum@ ukr. net

mailto:sa@ukr.net


з

громадське
обговорення

П роект Закону У країни «Про 
внесення зм ін до законів У країни 
«П ро ф ізичну культуру і спорт» 
та  «П ро держ авні соціальні 
стандарти та держ авні соціальні 
гарантії» щ одо запровадж ення 
держ авних стандартів у сфері 
ф ізичної культури і спорту»

О прилю днення для 
обговорення проекту 
на офіційному 
вебсайті
М інм олодьспорту в 
рубриці «До 
обговорення»; 
електронні 
консультації

III квартал С уб’єкти сфери ф ізичної 
культури та спорту

Д епартам ент ф ізичної культури 
та  неолімпійських видів спорту 
Гавриленко О.А. -  начальник  
відділу ф ізичного виховання  
р ізн и х  верст в населення  
044 289 06 44 
мф\г\п@%таїІ. сот

П роект У казу П резидента «Про 
внесення зм ін до П олож ення про 
стипендії для видатних та 
молодих і перспективних 
спортсменів У країни з 
олім пійських видів спорту та  їх 
тренерів, затвердж еного У казом 
П резидента У країни від 
13.11.2020 № 8 4 4 »

О прилю днення для 
обговорення проекту 
на офіційному 
вебсайті
М інмолодьспорту в 
рубриці «До 
обговорення»; 
електронні 
консультації

С ерпень - 
вересень

С уб’єкти сфери ф ізичної 
культури і спорту, 
спортсмени зі складу збірних 
ком анд У країни, які зайняли в 
поточному році перш е -  третє 
м ісце на О лімпійських іграх, 
чемпіонатах світу, перш е -  
третє м ісце на чемпіонатах 
Європи, перш е -  третє м ісце 
на чемпіонатах світу або 
Є вропи серед м олоді (або у 
найближ чій до дорослих 
віковій групі) та  їх  тренери, а 
також  спортсмени, які 
зайняли перш е -  третє м ісце 
на Ю нацьких О лімпійських 
іграх, чемпіонатах світу або 
Є вропи серед ю ніорів 
(ю ніорок), в олімпійських 
номерах програми з 
додерж анням умов 
проведення змагань на 
О лімпійських іграх.

Д епартам ент олімпійського 
спорту
Г у д ж ш  О .О .-головний
спеціаліст  відділу аналітичного,
науково-м ет одичного
забезпечення збірних команд та
олім пійської підгот овки
044 289 02 65
gudjil@ ukr.net

mailto:gudjil@ukr.net
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П роведення добору кандидатів на 
призначення держ авної стипендії 
для чем піонів та  призерів 
О лімпійських, П аралімпійських 
та Д еф лім пійських ігор

О бговорення 3 
громадськістю , 
засідання ком ісії

Вересень С уб ’єкти сфери фізичної 
культури і спорту, чемпіони 
та призери О лімпійських, 
П аралім пійських та 
Д еф лім пійських ігор, які 
виступали у складі 
національних збірних команд 
У країни або колиш нього 
Сою зу PCP та за  станом 
здоров’я не м ож уть брати 
участь у змаганнях 
найвищ ого світового рівня з 
відповідних видів спорту, 
постійно прож иваю ть в 
У країні та  не брали участі в 
оф іційних між народних 
спортивних зм аганнях за інші 
держ ави

Д епартам ент олімпійського 
спорту
Гудж ил О .О.- головний
спеціаліст  відділу аналітичного,
науково-м ет одичного
забезпечення збірних ком анд та
олім пійської підгот овки
044 289 02 65
gudjil@ ukr.net

П роект наказу М інмолодьспорту 
«П ро затвердж ення Порядку 
ф ормування складу фахівців та 
тренерів ш татної команди 
національних збірних команд з 
олім пійських видів спорту, 
визнаних в У країні»

О прилю днення для 
обговорення проекту 
на офіційному 
вебсайті
М інм олодьспорту в 
рубриці «До 
обговорення»; 
електронні 
консультації

Вересень,
жовтень

С уб’єкти сфери фізичної 
культури і спорту, фахівці та 
тренери ш татної команди 
національних збірних команд 
У країни з олім пійських видів 
спорту, визнаних в Україні

Д епартам ент олімпійського 
спорту
К олесник Ю .П .-
головний спеціаліст  відділу
зим ових олім пійських видів
спорт у
044 289 02 54
k ju ls a l  @ukr. net

П ідведення підсум ків за 
результатам и участі 
національних збірних команд з 
олім пійських видів спорту в 
оф іційних м іж народних 
спортивних заходах та  плани 
підготовки на наступний рік

О бговорення 3 
громадськістю , 
засідання ком ісії

Л истопад,
грудень

С уб’єкти сфери ф ізичної 
культури і спорту, 
національні збірні команди з 
видів спорту, ф едерації з 
олім пійських видів спорту

Д епартам ент олімпійського 
спорту
Вст рєт єнцев С.В.- головний  
спеціаліст  відділу аналіт ичного, 
науково-м ет одичного  
забезпечення збірних ком анд та  
олім пійської підгот овки

mailto:gudjil@ukr.net
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044 289 02 65 
avsv@ ukr.net

П роект О рієнтовного плану 
проведення консультацій з 
громадськістю  на 2021 рік 
М інмолодьспорту

О прилю днення для 
обговорення проекту 
на офіційному 
вебсайті
М інмолодьспорту в 
рубриці «До 
обговорення»; 
електронні 
консультації, 
загальні збори 
Гром адської ради при 
М інмолодьспорті

Л истопад-
грудень

Члени Гром адської ради при 
М інм олодьспорті, 
ф ізичні та ю ридичні особи, 
їх  об'єднання

Гром адська рада при 
М іністерстві молоді та  спорту 
У країни
Ковальський Є.М. -заст упник  
Голови Гром адсько ї ради  
050 5 0 3 4 7 0 6
В ідділ взаєм одії з громадськістю  
та  засобами м асової інф орм ації 
К уш ніренко С. А. - головний  
спеціаліст  відділу  
044 289 02 00, 
p ress  m sm s@ ukr.net

П роведення конкурсного відбору 
претендентів на здобуття 
стипендії П резидента У країни 
для видатних та м олодих і 
перспективних спортсменів 
У країни з олім пійських видів 
спорту та  їх тренерів

О бговорення 3 
громадськістю , 
засідання ком ісії

Грудень С уб ’єкти сфери ф ізичної 
культури і спорту, 
спортсмени зі складу збірних 
ком анд У країни, які зайняли в 
поточному році перш е -  третє 
м ісце на О лімпійських іграх, 
чем піонатах світу, перш е -  
третє м ісце на чемпіонатах 
Європи, перш е -  третє м ісце 
на чем піонатах світу або 
Є вропи серед молоді (або у 
найближ чій до дорослих 
віковій групі) та  їх  тренери, а 
також  спортсмени, які 
зайняли перш е -  третє місце 
на Ю нацьких О лімпійських 
іграх, чемпіонатах світу або 
Є вропи серед ю ніорів 
(ю ніорок), в олімпійських

Д епартам ент олімпійського 
спорту
Гудж ил О .О .-головний
спеціаліст  відділу аналітичного,
науково-м ет одичного
забезпечення збірних команд та
олім пійської підгот овки
044 289 02 65
gudjil@ ukr.net

mailto:avsv@ukr.net
mailto:msms@ukr.net
mailto:gudjil@ukr.net
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номерах програми з 
додерж анням  умов 
проведення змагань на 
О лім пійських іграх

Про внесення зм ін до постанови 
Кабінету М іністрів У країни від 
01.03.2017 №  115 «Про 
затвердж ення Д ерж авної ц ільової 
соц іальної програми розвитку 
ф ізичної культури і спорту на 
період до 2020 року» (щ одо 
продовж ення терм іну виконання 
П рограми до 2024 року)

О прилю днення для 
обговорення проекту 
на офіційному 
вебсайті
М інм олодьспорту в 
рубриці «До 
обговорення»; 
електронні 
консультації

IV  квартал С уб’єкти сфери фізичної 
культури та  спорту

Департамент ф ізичної культури 
та  неолімпійських видів спорту 
Семеник Т. В .-головний  
спеціаліст  відділу м оніт орингу  
ф ізичної культ ури  
департ ам ент у ф ізичної 
культ ури т а неолім пійських  
видів спорт у  
044 289 14 ЗО 
omfk(a),i. иа

П роект постанови Кабінету 
М іністрів У країни «Про 
затвердж ення Д ерж авної ц ільової 
соц іальної програми «М олодь 
У країни» на 2021-2025 роки»

О прилю днення для 
обговорення проекту 
на офіційному 
вебсайті
М інм олодьспорту в
рубриці «До
обговорення»;
електронні
консультації;
громадське
обговорення

II півріччя П редставники молодіж них 
гром адських організацій, 
структурні підрозділи 
м ісцевих держ авних 
адміністрацій

Д епартам ент м олодіж ної 
політики
Кравченко О.В. - заст упник  
директ ора департ амент у- 
начальник відділу підт римки  
соціального ст ановлення молоді, 
044 287 24 57  
kultm olodi@ ukr. net

П роект наказу М інмолодьспорту 
«П ро внесення змін до П орядку 
реалізації програм , проектів та 
проведення заходів держ авної 
політики у м олодіж ній сфері та  
сфері національно-патріотичного 
виховання, затвердж ений

О прилю днення для 
обговорення проекту 
на офіційному 
вебсайті
М інмолодьспорту в 
рубриці «До 
обговорення

II півріччя П редставники молодіж них 
гром адських організацій, 
структурні підрозділи 
м ісцевих держ авних 
адміністрацій

Д епартам ент м олодіж ної 
політики
Відділу регіонально ї м олодіж ної 
політ ики т а підт римки  
ініціат ив м олоді 
044 284 ЗО 26 
kultm olodi@ ukr. net
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наказом М інмолодьспорту від 
03.03.2016 № 8 0 8 »

електронні
консультації;
громадське
обговорення

П роект наказу М інмолодьспорту 
«Про внесення змін до П орядку 
подання ф інансових звітів про 
реалізацію  програм , проектів та 
проведення заходів держ авної 
політики у молодіж ній сфері, 
затвердж ений наказом 
М інм олодьспорту від 25.06.2014 
№  2069»

О прилю днення для 
обговорення проекту 
на офіційному 
вебсайті
М інмолодьспорту в
рубриці «До
обговорення»
електронні
консультації;
громадське
обговорення

II півріччя П редставники молодіж них 
громадських організацій, 
структурні підрозділи 
м ісцевих держ авних 
адміністрацій

Д епартам ент м олодіж ної 
політики
Відділ регіонально ї м олодіж ної 
політ ики та підт римки  
ініціат ив м олоді 
044 284 ЗО 26  
kultm olodi@ ukr. net

П роект наказу М інмолодьспорту 
«Про внесення змін до Порядку 
подання творчих звітів про 
реалізацію  проекту, проведення 
заходу та п ідсум кових звітів про 
виконання договору та 
здійснення їх  моніторингу, 
затвердж ений наказом 
М інм олодьспорту від 12.06.2014 
№  1919»

О прилю днення для 
обговорення проекту 
на офіційному 
вебсайті
М інмолодьспорту в
рубриці «До
обговорення»
електронні
консультації;
громадське
обговорення

II півріччя П редставники м олодіж них 
гром адських організацій, 
структурні підрозділи 
місцевих держ авних 
адміністрацій

Д епартам ент м олодіж ної 
політики
Відділ регіонально ї м олодіж ної 
політ ики т а підт римки  
ініціат ив м олоді 
044 284 ЗО 26  
kultm olodi@ ukr. net

П роведення нарад-зустрічей з 
представниками інститутів 
громадянського суспільства (у 
тому числі членів Гром адської 
ради при М інм олодьспорті) щ одо 
актуальних питань 
національно-патріотичного 
виховання дітей та  молоді

О прилю днення для 
обговорення проекту 
на офіційному 
вебсайті
М інмолодьспорту в 
рубриці «До 
обговорення»;

II півріччя Н аселення У країни усіх 
вікових категорій

Відділ національно- 
патріотичного виховання 
К оновалю к О. О. - головний  
спеціаліст  відділу  
044 248 74 81 
konovalyk@ m sm s.gov. иа

mailto:konovalyk@msms.gov
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електронні 
консультації; 
онлайн-зустрічі з 
експертами; 
проведення нарад з 
експертами

А ктуальні питання формування 
та реалізац ії держ авної 
м олодіж ної політики, 
національно-патріотичного 
виховання та  розвитку ф ізичної 
культури і спорту

Засідання колегії 
М інмолодьспорту, 
обговорення 3 
громадськістю ,

II півріччя С уб’єкти сфери м олодіж ної 
політики, національно- 
патріотичного виховання та 
сфер ф ізичної культури і 
спорту

У правління стратегічного 
планування та  комунікацій 
044 289 15 44 
regpolitik@ukr. net

Розгляд питань щ одо розподілу 
бю дж етних кош тів між  
олім пійськими видами спорту

О бговорення 3 
громадськістю , 
засідання ком ісії

II півріччя 
за потребою

Н аціональні збірні ком анди з 
видів спорту, ф едерації з 
олім пійських видів спорту

Д епартам ент олімпійського 
спорту
Ганська О.С.- головний 
спеціаліст відділу циклічних та 
швидкісно-силових літніх  
олімпійських видів спорту 
044 287 35 76

К онкурсний відбір претендентів 
на посади держ авних та головних 
тренерів ш татної команди 
національних збірних команд 
У країни з видів спорту

О бговорення 3 
громадськістю , 
засідання ком ісії

II півріччя 
за потребою

Н аціональні збірні команди з 
видів спорту, ф едерації з 
олім пійських видів спорту

Д епартам ент олімпійського 
спорту
Гайріян Н.Ю .- директор
департаменту
044 287 51 35

Розгляд питань про: 
-визнання або відмову у 
визнанні видів спорту; 
-зм іна назви видів спорту; 
скасування виду спорту

О бговорення 3 
громадськістю , 
засідання ком ісії з 
визнання видів 
спорту, вклю чення їх 
до Реєстру визнаних 
видів спорту в 
У країні

II півріччя В сеукраїнські громадські 
орган ізац ії ф ізкультурно- 
спортивної спрямованості, які 
забезпечую ть розвиток в 
У країн і відповідних напрямів 
спорту або окремих видів 
спорту

Д епартам ент ф ізичної культури 
та неолім пійських видів спорту 
Семисалов С.В. - головний 
спеціаліст відділу спортивно- 
технічних та прикладних видів 
спорту 
044 289 09 98 
semisalov(a]msms. gov. иа
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Розгляд питань про:
-надання всеукраїнським 
громадським організаціям  
ф ізкультурно-спортивної 
спрямованості статусу 
національної спортивної 
ф едерації або відмову у наданні 
такого статусу;
-позбавлення всеукраїнської 
гром адської організації 
ф ізкультурно-спортивної 
спрямованості статусу 
національної спортивної 
федерації

О бговорення 3 
громадськістю , 
засідання ком ісії для 
надання спортивній 
ф едерації статусу 
національної та 
позбавлення такого 
статусу

II півріччя В сеукраїнські громадські 
орган ізац ії ф ізкультурно- 
спортивної спрямованості, які 
забезпечую ть розвиток в 
У країні відповідних напрямів 
спорту або окремих видів 
спорту

Д епартам ент ф ізичної культури 
та неолім пійських видів спорту 
Д уш инська  О.В.- головний  
спеціаліст  відділу спорт ивно- 
т ехнічних т а прикладних видів 
спорт у  
044 289 09 98

Н адання орган ізац ійної та  
інф орм аційної підтримки 
діяльності Гром адської ради при 
М інмолодьспорті

Загальні збори 
Гром адської ради при 
М інмолодьспорті, 
засідання робочих 
груп

П остійно Члени Гром адської ради при 
М інмолодьспорті

В ідділ взаєм одії з громадськістю  
та засобами м асово ї інф орм ації 
К уш ніренко С. А. - головний  
спеціаліст  відділу  
044 289 02 00, 
press  msms@ ukr. net

О бговорення актуальних питань 
взаєм одії Гром адської ради та 
М інмолодьспорту

Зустрічі з членами 
Гром адської ради; 
електронні та  
телеф онні 
консультації

II півріччя Члени Гром адської ради при 
М інм олодьспорті

В ідділ взаєм одії з громадськістю  
та засобами м асово ї інф орм ації 
К уш ніренко С. А. - головний  
спеціаліст  відділу  
044 289 02 00 
press_m sm s@ ukr. net

Розгляд та  обговорення проектів 
норм ативно-правових актів, 
розроблених М інмолодьспортом

Загальні збори 
Гром адської ради при 
М інмолодьспорті, 
засідання робочих 
ГРУП___________________

II півріччя П редставники інститутів 
гром адянського суспільства, 
члени Гром адської ради при 
М інм олодьспорті

Гром адська рада при 
М іністерстві м олоді та  спорту 
У країни
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засідання робочих 
груп

Ковальський Є.М. -заст упник  
Голови Громадської ради  
050 503 4 7 06 
press msms@ukr.net

О бговорення актуальних питань 
формування та реалізації 
держ авної м олодіж ної політики, 
національно-патріотичного 
виховання та розвитку ф ізичної 
культури і спорту

Загальні збори 
Гром адської ради при 
М інмолодьспорті, 
засідання робочих 
груп

II півріччя П редставники інститутів 
громадянського суспільства, 
члени Гром адської ради при 
М інмолодьспорті

Гром адська рада при 
М іністерстві молоді та спорту 
У країни
Ковальський Є.М. -  заступник 
Голови Громадської ради  
050 503 47 06 
press msms@ukr.net

Начальник відділу взаємодії з громадськістю 
та засобами масової інформації Єлизавета БОХАНЕВИЧ

Кушніренко, 289-02-00

mailto:msms@ukr.net
mailto:msms@ukr.net

