
 

ІНФОРМАЦІЯ  

про заплановані на липень 2019 року електронні консультації з громадськістю щодо проектів актів 
 

№ 

з/п 

Назва проекту, що 

виноситься на 

обговорення 

Мета розроблення 

НПА 

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 

органу виконавчої 

влади 

1 Проект розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

затвердження розподілу 

обсягу субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

створення нових, 

будівельно-ремонтні 

роботи існуючих палаців 

спорту та завершення 

розпочатих у 

попередньому періоді 

робіт з 

будівництва/реконструкції 

палаців спорту» 

Проект розпорядження 

розроблено відповідно 

до Закону України 

«Про Державний 

бюджет України на 

2019 рік», статті 97 

Бюджетного кодексу 

України та постанови 

Кабінету Міністрів 

України від 27 березня 

2019 р. № 268 «Про 

затвердження Порядку 

та умов надання у 2019 

році субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

створення нових, 

будівельно-ремонтні 

роботи існуючих 

Обговорення 

проекту у рубриці 

«До обговорення» 

http://dsmsu.gov.ua/i

ndex/ua/category/231 

та на урядовому 

порталі 

«Громадянське 

суспільство і влада» 

Липень Сдобнова Анна 

Григорівна - начальник 

відділу інвестицій та 

розвитку спортивної 

інфраструктури 

Міністерства молоді та 

спорту України, 

тел. (044) 287-51-33 

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


палаців спорту та 

завершення розпочатих 

у попередньому періоді 

робіт з 

будівництва/реконструк

ції палаців спорту» 

2 Проект розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

затвердження розподілу 

обсягу субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

будівництво нових, 

реконструкцію та 

капітальний ремонт 

існуючих спортивних 

п’ятдесятиметрових і 

двадцятип’ятиметрових 

басейнів у 2019 році» 

Проект розпорядження 

розроблено відповідно 

до Закону України 

«Про Державний 

бюджет України на 

2019 рік», статті 97 

Бюджетного кодексу 

України та постанови 

Кабінету Міністрів 

України від 27 березня 

2019 р. № 297 «Про 

затвердження Порядку 

та умов надання у 2019 

році субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

будівництво нових, 

реконструкцію та 

капітальний ремонт 

існуючих спортивних 

п’ятдесятиметрових і 

двадцятип’ятиметрових 

Обговорення 

проекту у рубриці 

«До обговорення» 

http://dsmsu.gov.ua/i

ndex/ua/category/231 

та на урядовому 

порталі 

«Громадянське 

суспільство і влада» 

Липень Сдобнова Анна 

Григорівна - начальник 

відділу інвестицій та 

розвитку спортивної 

інфраструктури, 

тел. (044) 287-51-33 

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


басейнів» 

3 Проект розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

затвердження Плану дій на 

2020-2025 роки щодо 

реалізації Стратегії 

національно-

патріотичного виховання 

на 2020 - 2025 роки» 

Метою прийняття акта 

є розвиток 

загальнодержавної 

комплексної системи 

національно-

патріотичного 

виховання 

Обговорення 

проекту у рубриці 

«До обговорення» 

http://dsmsu.gov.ua/i

ndex/ua/category/231 

та на урядовому 

порталі 

«Громадянське 

суспільство і влада» 

Липень Ляхович Микола 

Петрович - 

начальник відділу 

національно-

патріотичного 

виховання, 

тел. (044) 248-74-81 

Примітка. В плані можливі зміни та уточнення 

 

 

Начальник відділу взаємодії з громадськістю 

та засобами масової інформації                                                                                                                         Н. ВЕРНИГОРА 
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