
ІНФОРМАЦІЯ  

про заплановані на лютий 2019 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 

Орієнтов

на дата 

проведен

ня 

обговоре

ння 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

посада, контактні дані 

відповідальної особи 

1 2 3 4 5 6 

1 Проект Стратегії 

формування 

здорового і 

безпечного способу 

життя дітей та молоді 

Формування здорового 

способу життя дітей та 

молоді 

Обговорення 

проекту у рубриці 

«До обговорення» 

http://dsmsu.gov.ua/i

ndex/ua/category/231 

та на урядовому 

порталі 

«Громадянське 

суспільство і влада» 

Лютий Коляда Валентина 

Север’янівна - начальник 

відділу сприяння розвитку 

молоді та утвердження 

здорового способу життя 

департаменту молодіжної 

політики,  

тел. 246-69-34 

2 Проект Стратегії 

державної політики у 

молодіжній сфері до 

2030 року 

Сприяння ефективній 

реалізації молодіжної 

політики України 

Обговорення 

проекту у рубриці 

«До обговорення» 

http://dsmsu.gov.ua/i

ndex/ua/category/231 

та на урядовому 

порталі 

«Громадянське 

суспільство і влада» 

Лютий Кравченко Олеся Вікторівна - 

заступник директора 

департаменту молодіжної 

політики – начальник відділу 

підтримки соціального 

становлення молоді 

департаменту молодіжної 

політики, 

тел. 287-24-57 

3 Проект постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

Сприяння ефективній 

реалізації молодіжної 

політики України 

Обговорення 

проекту у рубриці 

«До обговорення» 

Лютий Карчевич Марія 

Володимирівна - начальник 

відділу регіональної 

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


2 

 

утворення державної 

установи 

"Всеукраїнський 

молодіжний центр" та 

внесення змін до 

деяких постанов 

Кабінету Міністрів 

України» 

http://dsmsu.gov.ua/i

ndex/ua/category/231 

та на урядовому 

порталі 

«Громадянське 

суспільство і влада» 

молодіжної політики та 

підтримки ініціатив молоді 

департаменту молодіжної 

політики, 

тел. 284-30-26 

4 Проект наказу 

Мінмолодьспорту 

«Про скасування 

наказу Міністерства 

молоді та спорту 

України від 09 серпня 

2017 року № 3352» 

Приведення у відповідність 

до чинного законодавства 

Обговорення 

проекту у рубриці 

«До обговорення» 

http://dsmsu.gov.ua/i

ndex/ua/category/231 

та на урядовому 

порталі 

«Громадянське 

суспільство і влада» 

Лютий Коляда Валентина 

Север’янівна - начальник 

відділу сприяння розвитку 

молоді та утвердження 

здорового способу життя 

департаменту молодіжної 

політики,  

тел. 246-69-34 

5 Проекту наказу 

Міністерства молоді 

та спорту України 

«Про затвердження 

Змін у додатки до 

Кваліфікаційних норм 

та вимог Єдиної 

спортивної 

класифікації України з 

олімпійських видів 

спорту» 

 

Удосконалення умов та 

провадження єдиного 

підходу до присвоєння 

спортивних звань та 

розрядів з біатлону, 

гірськолижного спорту, 

кьорлінгу, лижного 

двоборства, лижних гонок, 

санного спорту, скелетону, 

сноубордингу, стрибків на 

лижах з трампліна, 

фігурного катання на 

ковзанах, фристайлу, хокею 

Обговорення 

проекту у рубриці 

«До обговорення» 

http://dsmsu.gov.ua/i

ndex/ua/category/231 

та на урядовому 

порталі 

«Громадянське 

суспільство і влада» 

Лютий Шейко Анастасія Валеріївна – 

головний спеціаліст відділу 

зимових олімпійських видів 

спорту департаменту 

олімпійського спорту,  

тел. 289-02-54 

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


3 

 

з шайбою, шорт-треку. 

6 Проект наказу 

Міністерства молоді 

та спорту України 

«Про затвердження 

Змін до Положення 

про порядок 

організації і 

проведення офіційних 

спортивних змагань і 

навчально-

тренувальних зборів 

та порядок 

матеріального 

забезпечення їх 

учасників 

Удосконалення проведення 

урочистої частини 

відкриття, нагородження та 

закриття офіційних 

спортивних змагань з видів 

спорту 

Обговорення 

проекту у рубриці 

«До обговорення» 

http://dsmsu.gov.ua/i

ndex/ua/category/231 

та на урядовому 

порталі 

«Громадянське 

суспільство і влада» 

Лютий Орішевський Артем Ігорович 

– виконуючий обов’язки 

заступника директора – 

начальника 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. ВЕРНИГОРА 

 

 

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

