
Додаток
до листа Мінмолодьспорту 

від _10.01.2017__ № __32/12/17____

ІНФОРМАЦІЯ 
про проведені Міністерством молоді та спорту консультації з громадськістю та взаємодією з громадською радою 

у ІV кварталі 2016 року

№
з/п

Питання / проект акта,
щодо яких проведено

консультації з
громадськістю

Заходи, проведені у
рамках консультацій з

громадськістю

Чи звертався
орган до

громадської ради
з пропозицією

розглянути
питання/проект

акта

Чи розглядала
громадська рада
питання/проект
акта на своєму

засіданні

Чи надані
громадською

радою
пропозиції

(зауваження)
щодо питання /

проекту акта

Кількість
проведених

засідань
громадської

ради

Інші заходи
громадської

ради

1 Проект постанови 
Уряду «Про 
затвердження 
Типового положення 
«Про молодіжний 
центр»

Електронні
консультації

Так Так 
(електронне

обговорення)

Погоджено без
зауважень

1

02.12.2016

-

2 Проект Концепції 
підтримки та сприяння
розвитку дитячого 
громадського руху в 
Україні

Електронні
консультації

Так Так 
(електронне

обговорення)

Погоджено без
зауважень

3 Проект Положення про
проведення VІІ літніх 
Всеукраїнських ігор 
ветеранів спорту 
пам'яті М.М. Баки

Електронні
консультації

Так Так
(електронні

обговорення)

Погоджено без
зауважень

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/27640
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/27640
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/27640
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/27248
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/27248
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/27248


4 Проект постанови 
Кабінету Міністрів 
України «Про внесення
змін до постанов 
Кабінету Міністрів 
України від 29 лютого 
2012 р. № 152 і від 5 
серпня 2015 р. № 573»

Електронні
консультації

Так Так
(електронне

обговорення)

Погоджено без
зауважень

5 Проект Орієнтовного 
плану проведення 
консультацій з 
громадськістю на 2017 
рік Міністерства 
молоді та спорту 
України

Електронні
консультації

Так Так
(електронне

обговорення)

Погоджено без
зауважень

6 Проект наказу 
Міністерства молоді та
спорту України «Про 
затвердження Змін до 
Положення про 
критерії пріоритетності
олімпійських видів 
спорту в Україні»

Електронні
консультації

Так Так
(електронні

обговорення)

Погоджено без
зауважень

7 Проект Закону України
"Про внесення змін до 
Закону України "Про 
фізичну культуру і 
спорт"

Електронні
консультації

Так Так
(електронні

обговорення)

Погоджено без
зауважень

8 Проект Державного 
бюджету на 2017 рік

Електронні
консультації

Так Так
(електронні

обговорення)

Погоджено без
зауважень

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/28271
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/28271
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/28271
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/28228
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/28228
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/28228
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/28269
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/28269
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/28269
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/27794
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/27794
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/27794


9 Проект 
Середньострокового 
плану пріоритетних дій
Уряду до 2020 року (в 
частині виконання 
Мінмолодьспортом)

Електронні
консультації

Так Так
(електронні

обговорення)

Погоджено без
зауважень

10 Наказ  Міністерства
молоді  та  спорту
України і Міністерства
фінансів  України  від
04.10.2016 № 3780/869
(3401070)
Про  внесення  змін  до
паспорта  бюджетної
програми на 2016 рік

Електронні
консультації

Так Так
(електронні

обговорення)

Погоджено без
зауважень

11 Наказ  Міністерства
молоді  та  спорту
України і Міністерства
фінансів  України  від
08.11.2016 № 4209/937
(3401010)
Про  внесення  змін  до
паспорта  бюджетної
програми на 2016 рік

Електронні
консультації

Так Так
(електронні

обговорення)

Погоджено без
зауважень

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/27591
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/27591
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/27591
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/26988
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/26988
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/26988


12 Наказ  Міністерства
молоді  та  спорту
України і Міністерства
фінансів  України  від
30.11.2016  №
4469/1053 (3401320)
Про  внесення  змін  до
паспорта  бюджетної
програми на 2016 рік

Електронні
консультації

Так Так
(електронні

обговорення)

Погоджено без
зауважень

13 Наказ  Міністерства
молоді  та  спорту
України і Міністерства
фінансів  України  від
30.11.2016  №
4470/1052 (3401220)
Про  внесення  змін  до
паспорта  бюджетної
програми на 2016 рік

Електронні
консультації

Так Так
(електронні

обговорення)

Погоджено без
зауважень

14 Наказ  Міністерства
молоді  та  спорту
України і Міністерства
фінансів  України  від
12.12.2016  №
4631/1072 (3401120)
Про  внесення  змін  до
паспорта  бюджетної
програми на 2016 рік

Електронні
консультації

Так Так
(електронні

обговорення)

Погоджено без
зауважень

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/28159
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/28159
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/28159
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/27976
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/27976
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/27976
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/27975
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/27975
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/27975


15 Наказ  Міністерства
молоді  та  спорту
України і Міністерства
фінансів  України  від
23.12.2016  №
4709/1133 (3401220)
Про  внесення  змін  до
паспорта  бюджетної
програми на 2016 рік

Електронні
консультації

Так Так
(електронні

обговорення)

Погоджено без
зауважень

16 Наказ  Міністерства
молоді  та  спорту
України і Міністерства
фінансів  України  від
23.12.2016  №
4718/1136 (3401320)
Про  внесення  змін  до
паспорта  бюджетної
програми на 2016 рік

Електронні
консультації

Так Так
(електронні

обговорення)

Погоджено без
зауважень

17 Наказ  Міністерства
молоді  та  спорту
України і Міністерства
фінансів  України  від
26.12.2016  №
4719/1151 (3401060)
Про  внесення  змін  до
паспорта  бюджетної
програми на 2016 рік

Електронні
консультації

Так Так
(електронні

обговорення)

Погоджено без
зауважень

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/28300
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/28300
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/28300
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/28261
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/28261
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/28261
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/28254
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/28254
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/28254


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


