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ЗВІТ

про проведення Міністерством молоді та спорту України
консультацій з громадськістю

у IІ кварталі 2016 року

Питання (проект рішення),
винесені на обговорення

Назва заходу,
проведеного в рамках

консультацій з
громадськістю

Дата
(строк)

проведення

Кількість
учасників

Категорія учасників Адреса розміщення на веб-
сайті органу виконавчої

влади звіту про результат
консультацій,

підготовленого з
урахуванням вимог п.20.24

Порядку, затвердженого
постановою КМУ від

03.11.2010 № 996
Громадські слухання

Презентація проекту Плану
пріоритетних дій Міністерства
молоді та спорту України на

2016 рік

Громадські слухання 19 травня 75 Заступник Міністра
молоді та спорту –

керівник апарту
М. В. Даневич,

керівники структурних
підрозділів

Мінмолодьспорту,
представники

молодіжних об"єднань,
спортивних федерацій

та профспілкових
організацій, члени

Громадської ради при
Мінмолодьспорті

http://www.dsmsu.gov.ua/inde
x/ua/material/24182 

Презентація проекту Плану
пріоритетних дій Уряду в

частині державної молодіжної
політики, розвитку фізичної

культури і спорту на 2016 рік

Зустріч з
представниками

галузевих
всеукраїнських
профспілок та

об"єднань організацій

09 червня 67 Міністр молоді та
спорту І.О. Жданов;
заступник Міністра
молоді та спорту –

керівник апарту
М. В. Даневич

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/24595 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24595
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24595
http://www.dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24182
http://www.dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24182
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роботодавців заступник Генерального

директора Федерації
роботодавців 

України Колишко Р. А.;
 голова Професійної
спілки працівників
культури України
Перелигіна Л. Ф;

 керівники обласних
організацій Профспілки

працівників культури
України;

 керівники структурних
підрозділів

Мінмолодьспорту
Засідання за круглим столом

Обговорення положень
проекту Закону України "Про

молодь" в частині його
окремого положення

"Соціальні права молоді,
напрями молодіжної політики"

Засідання за круглим
столом, м. Краматорськ

Донецької обл..

14 червня 45
Заступник Міністра

молоді та спорту
О. Й. Ярема,
представники

управління у справах
сім'ї та молоді

Донецької обласної
державної адміністрації

та ІСАР "Єднання",
експерти молодіжного

середовища та
представники інститутів

громадянського
суспільства, що

працюють з молоддю

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/24671 

Обговорення положень
проекту Закону України «Про

молодь» в частині його
окремих розділів "Інститути

Засідання за круглим
столом, м. Харків

17 червня
60 Заступник Міністра

молоді та спорту
О. Й. Ярема,

представники ІСАР
"Єднання" та ΓO

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/24820 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24820
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24820
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24671
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24671
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громадянського суспільства в
молодіжної політиці"

"Інститут соціальної
політики регіону" на

базі Харківського
регіонального інституту
Національної академії

державного управління
при Президентів

України

Щодо актуальності питань
професійної орієнтації

населення, запровадженні
новітніх методик визначення
професійних інтересів молоді
та налагодженні співпраці з
соціальними партнерами 

Засідання за круглим
столом "Стан та

перспективи розвитку
системи професійної

орієнтації молоді"

21 червня
40 Представники

молодіжних організацій,
засобів масової

інформації

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/24847 

Обговорення положень 
проекту Закону України «Про 
молодь» в частині його 
окремих розділів "Організація 
молодіжної роботи"

Засідання за круглим
столом з метою

обговорення положень,

м. Дніпро

22 червня
60 Міністерством молоді

та спорту за підтримки
Дитячого фонду ООН

(ЮНІСЕФ) у
партнерстві з ІСАР

"Єднання» та
Дніпропетровського

регіональним
інститутом державного

управління
Національної академії

державного управління
при Президентові
України, експерти

молодіжного
середовища та

представники інститутів
громадянського
суспільства, що

працюють з молоддю.

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/25004 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/25004
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/25004
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24847
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24847
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Конференції, форуми

Щодо прийняття нової системи
вручення Премій Кабінету

Міністрів молоді за особливі
досягнення молоді у розбудові

України.

Брифінг Міністра
молоді та спорту Ігоря

Жданова

05 квітня 75 Представники
молодіжних
громадських

організацій, засобів
масової інформації

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/23182 

Щодо збільшення норми
фінансування і реалізації
проектів та заходів, які

здійснюються молодіжними та
дитячими громадськими

організаціями

Брифінг Міністра
молоді та спорту Ігоря

Жданова

05 квітня 67 Представники
молодіжних
громадських

організацій, засобів
масової інформації

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/23203 

Щодо вшанування жертв аварії
на Чорнобильській АЕС та
формування громадянської

свідомості

Всеукраїнський форум
«Молодь – за безпечний

світ»

з 20 по 23
квітня

200 Представники
Мінмолодьспорту,

Державної служби з
надзвичайних ситуацій,

департамент освіти і
науки, молоді та спорту

Київської міської
державної адміністрації,

Всеукраїнський
громадський дитячий
рух "Школа безпеки",

представники з регіонів
України

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/23587 

Щодо підготовки до участі у
літніх Олімпійських іграх у

Ріо-де-Жанейро та видатків на
призові винагороди

Брифінг Міністра
молоді та спорту Ігоря

Жданова

05 травня 84 Представники засобів
масової інформації,

спортивна
громадськість

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/23181 

Щодо співпраці між
державними установами та

Міжнародна молодіжна
конференція "Майбутнє

Криму"

30 травня 75 Заступник Міністра
молоді та спорту

О. Й. Ярема, Голова

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/24388 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24388
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24388
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23181
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23181
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23587
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23587
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23203
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23203
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23182
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23182
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громадськими організаціями,
об'єднанні зусиль влади та
громадськості, адаптації та

інтеграції кримськотатарського
народу в український та

міжнародний соціокультурний
простір.

Меджлісу
кримськотатарського

народу Рефат
Чубаров,

представники
молодіжного

патріотичного
громадського руху

Щодо професійної орієнтації
школярів

Конференція 
"Моя кар'єра в Україні:

погляд дітей"

31 травня 60 Міністр молоді та
спорту І. О. Жданов,

Міністр освіти і науки
Л.М. Гриневич, Центр

"Розвиток КСВ" та
Career HUB, учні шкіл 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/24404 

Зустрічі з громадськістю, збори
Щодо підвищення ролі та
відповідальності молодих

вчених за розвиток наукового
потенціалу держави, посилення

їх участі в розробці та
реалізації молодіжної політики

та створення Ради молодих
вчених при Міністерстві
молоді та спорту України

Зустріч з молодими
науковцями

01 квітня 25 Заступник Міністра
молоді та спорту

О. Й. Ярема,
представники

Мінмолодьспорту,
Державного інституту
сімейної та молодіжної
політики, Державного

науково-дослідного
інституту фізичної
культури і спорту

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/23102 

Щодо реформування
молодіжної політики та

обговорення перспектив і
напрямків співпраці та
консолідації зусиль над
питанням реформування

системи грантів Президента
обдарованій молоді,

обговорення та внесення змін

Зустріч з Ініціативною
групою Реанімаційного

пакету реформ
"Реформування

молодіжної політики"

07 квітня 40 Міністр молоді та
спорту І.О. Жданов,
заступник Міністра

молоді та спорту
О. Й. Ярема,

представники ВМГО
"Пласт", Інформаційної

кампанії для молоді
"Твій Голос", кампанії

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/23258 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23258
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23258
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23102
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23102
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24404
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24404
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до проекту Закону України

"Про молодь" та пошуку
альтернативних шляхів

вирішення питання
забезпечення молоді житлом.

"Чисті Виші", голова
ВМГО "МНК", Спілки
Української Молоді в
Україні, Громадський
сектор Євромайдану,

ВАМС "Альтернатива-
В", ВМГО "Молодь

Демократичного
Альянсу", ВМГО

"Організація
Української Молоді
"ДЖУРА", ВМГО

"Батьківщина Молода",
ВМГО "Фундація

регіональних ініціатив"
(ФРІ)

Щодо реалізації Українського
пакту заради молоді 2020

Робоча зустріч 15 квітня 45 Міністр молоді та
спорту І.О. Жданов,
заступник Міністра

молоді та спорту
О. Й. Ярема,

представники Центру
"Розвиток

корпоративної
соціальної

відповідальності" та
підписанти пакту –

представники провідних
компаній-роботодавців

(Nestle в Україні,
Syngenta в Україні,
ПАТ«Укртелеком»,

ДТЕК, Платинум Банк,
Кока-Кола в Україні,

ТОВ "Небесна криниця"

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/23450 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23450
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23450
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Щодо механізмів участі молоді
в процесі прийняття рішень та
інструменти підтримки молоді,

які діють в Сполучених
Штатах Америки

Зустріч молодіжних
лідерів та активістів
молодіжного руху

України із Енді
Рабенсом, Спеціальним
радником з глобальних

питань молоді
Державного

департаменту США

28 квітня 57 Представники
Мінмолодьспорту,  ІГ

"Реанімаційного пакету
реформ", ГО

"Українського
молодіжного форуму",

ВНГО "Соціальний
вектор", ВМГО

"Молодь України за
майбутнє", ВМГО

"Всеукраїнська
Асамблея Молоді",

Національної
Організації Скаутів

України, Національної
молодіжної ради

України 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/23738 

Інтернет-, відеоконференції
Проведення Skype-зв’язку з

метою визначення спільних дій
щодо подолання проблем у

реалізації державної політики у
молодіжній сфері, сферах

фізичної культури і спорту та
національно-патріотичного

виховання;
- підготовка і проведення

молодіжних, фізкультурно-
спортивних та заходів

національно-патріотичного
виховання різних рівнів, у тому

числі з нагоди відзначення
державних свят та пам’ятних дат;
реалізації відповідних програм та

проектів;
- нові форми роботи, зокрема, в

1-й етап онлайн-зв’язку
зі структурними

підрозділами молоді та
спорту обласних,
Київської міської

державних
адміністрацій

05.04.2016
07.04.2016
12.04.2016
14.04.2016
19.04.2016
21.04.2016
26.04.2016
28.04.2016
12.05.2016
17.05.2016
19.05.2016
24.05.2016
25.05.2016

207 осіб Міністр молоді та
спорту І. О. Жданов,
заступник Міністра
молоді та спорту–
керівник апарату
М. В. Даневич;

 керівники
структурних підрозділів

Мінмолодьспорту;
 керівники та

працівники структурних
підрозділів молоді та

спорту обласних,
Київської міської

державних
адміністрацій;

 керівники обласних
центрів "Інваспорт";

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

http://dsmsu.gov.ua/index/ua
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23738
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23738
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умовах децентралізації влади та

утворення територіальних
громад;

- запровадження державно-
приватного партнерства у процесі

розбудови спортивної
інфраструктури;

- збереження чисельності
вихованців та тренерського
складу в дитячо-юнацьких

спортивних школах в процесі
оптимізації мережі зазначених

позашкільних навчальних
закладів;

- практика роботи з
громадськими організаціями

молодіжного та фізкультурно-
спортивного спрямування на

договірних засадах;
- створення належних соціально-
побутових умов для спортсменів,

кандидатів на участь у XXXI
Олімпійських іграх та XV

Паралімпійських іграх;
- діяльність координаційних рад з

питань національно-
патріотичного виховання при

місцевих державних
адміністраціях;

- діяльність центрів з фізичної
культури і спорту інвалідів

"Інваспорт";- діяльність центрів
фізичного здоров'я населення

"Спорт для всіх"

 директори обласних
центрів фізичного
здоров'я населення
"Спорт для всіх";

 керівники обласних
відділень ФСТ;

керівники ДЮСШ 

Щодо ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС 

Просвітницько-
інформаційна онлайн-

28 квітня 45 Представники
Мінмолодьспорту разом

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/23741 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23741
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23741
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лекція-бесіда із громадською

ініціативою "Освітня
асамблея", лектор

заходу  - координатор
енергетичного відділу

Національного
екологічного центру

України Олексій Пасюк.
Електронні консультації (обговорення на веб-сайті)

Проект розпорядження
Кабінету Міністрів України
"Про схвалення Концепції

Державної цільової соціальної
програми національно-

патріотичного виховання на
2016 – 2020 роки"

Обговорення на
офіційному веб – сайті

Мінмолодьспорту
Починаючи з

22.08.2015
50 Представники

громадських організацій
національно-

патріотичного
спрямування

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/c
ategory/231 

Проект постанови Кабінету
Міністрів України «Про
затвердження Типового

положення про Координаційну
раду з питань національно-

патріотичного виховання при
місцевій державній

адміністрації»

Обговорення на
офіційному веб-сайті

Мінмолодьспорту

Квітень -
червень 75 Представники

громадських організацій
національно-

патріотичного
спрямування

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/c
ategory/231 

Проект розпорядження
Кабінету Міністрів України
"Про затвердження плану
заходів на 2017 рік щодо
реалізації Національної

стратегії з оздоровчої рухової
активності в Україні на період

до 2025 року "Рухова
активність - здоровий спосіб

життя - здорова нація"

Обговорення на
офіційному веб – сайті

Мінмолодьспорту
Травень-
Червень

Відповідно
до звернень
центральних
та місцевих

органів
виконавчої

влади

Представники
відповідних

структурних підрозділів
центральних органів
виконавчої влади та
обласних державних

адміністрацій

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/c
ategory/231 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/category/231
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/category/231
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24083
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24083
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24083
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
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Проект наказу Міністерства
молоді та спорту України "Про

тести і нормативи для
проведення щорічного
оцінювання фізичної

підготовленості населення"

Обговорення на
офіційному веб – сайті

Мінмолодьспорту
Травень-
Червень

Відповідно
до звернень
центральних
та місцевих

органів
виконавчої

влади

Центральні органи
виконавчої влади та

обласні державні
адміністрації

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/c
ategory/231 

Проект постанови Кабінету
Міністрів України "Про

затвердження державного
соціального стандарту у сфері
фізичної культури і спорту"

Обговорення на
офіційному веб – сайті

Мінмолодьспорту
Червень Відповідно

до звернень
центральних
та місцевих

органів
виконавчої

влади

Центральні органи
виконавчої влади та

обласні державні
адміністрації

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/c
ategory/231 

Проект наказу
Мінмолодьспорту "Про

затвердження Положення про
критерії пріоритетності

олімпійських видів спорту в
Україні"

Обговорення на
офіційному веб – сайті

Мінмолодьспорту

03 червня
50

Національні федерації з
олімпійських видів
спорту, спортсмени

національних збірних
команд України та їх
тренери, департамент
олімпійського спорту

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/24434

Концептуальна записка до
державного інвестиційного

проекту «Реконструкція
легкоатлетичного ядра

Державного підприємства
Національний спортивний
комплекс «Олімпійський»

Обговорення на
офіційному веб – сайті

Мінмолодьспорту

з 6 по 20
червня

30 Громадські організації
фізкультурно-
спортивного
спрямування

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/c
ategory/231 

Проект розпорядження
Кабінету Міністрів України

"Про зміну складу
Міжвідомчої комісії з питань
національно-патріотичного

Обговорення на
офіційному веб – сайті

Мінмолодьспорту

22 червня
20

Молодіжні громадські
організації та організації

національно-
патріотичного
спрямування

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/c
ategory/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/material/24434
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24434
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/category/231
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/category/231
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24644
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24644
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24644
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/category/231
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/category/231
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23743
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23743
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23743
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виховання"
Проект постанови Кабінету

Міністрів України "Про
затвердження Державної

цільової соціальної програми
розвитку фізичної культури і

спорту на період до 2020 року"

Обговорення на
офіційному веб – сайті

Мінмолодьспорту
Протягом
кварталу

50 Центральні органи
виконавчої влади та

обласні державні
адміністрації

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/c
ategory/231 

Засідання колегії, громадської ради, інших консультативно-дорадчих органів
Про підсумки участі

спортсменів України у
спортивному сезоні 2015-2016

рр. та розроблення річних
планів підготовки до ХХІІІ
зимових Олімпійських ігор;

про науково-методичне
забезпечення підготовки

спортсменів-кандидатів на
участь в Іграх ХХХІ Олімпіади

з фехтування

Засідання Експертної
ради

07 квітня 80
Представники
Національного

олімпійського комітету,
департамент

олімпійського спорту,
всеукраїнські федерації

з олімпійських видів
спорту, спортсмени зі
складу національних
збірних команд та їх

тренери

http://mmsu.gov.ua/index/ua 

Підготовка та проведення
чемпіонату Європи з кунгфу

(дорослі, юніори, старші
юнаки, юнаки), ІІ ранг в

Україні

Засідання
Організаційного

комітету

05 травня 7
Представники

Мінмолодьспорту,
представники тренер.

штабу збірних команд з
неолімпійських видів
спорту, представники
громадських об'єднань

фізкультурно-
спортивної

спрямованості

http://mmsu.gov.ua/index/ua 

http://mmsu.gov.ua/index/ua
http://mmsu.gov.ua/index/ua
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/category/231
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/category/231
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23246
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23246
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23246
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Щодо Положення про Раду 
молодих вчених при 
Міністерстві молоді та спорту, 
обрання Голову Ради та 
Заступника Голови Ради.

Установчі збори Ради
молодих вчених при

Міністерстві молоді та
спорту України

12 травня 40
Заступник Міністра

молоді та спорту
О.Й.Ярема,

представники
департаменту

молодіжної політики,
члени Ради

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/23990 

Затвердження регламенту 
роботи конкурсної комісії та 
узгоджено процедури 
проведення конкурсу.

Засідання конкурсної
комісії з визначення

проектів, розроблених
молодіжними та

дитячими громадськими
організаціями, для

реалізації яких
надається фінансова

підтримка у 2016-2017
роках

12 травня 20
Члени конкурсної

комісії
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/

material/24028 

Про хід підготовки до Ігор
ХХХІ Олімпіади 2016 року у

м. Ріо-де-Жанейро

Засідання штабу
олімпійської підготовки
при Міністерстві молоді

та спорту України під
головуванням Міністра
молоді та спорту І.О.

Жданова

16 травня 140
Представники

Мінмолодьспорту,
структурні підрозділи з

питань фізичної
культури і спорту

обласних, Київської
міської державних

адміністрацій,
національні федерації з

олімпійських видів
спорту спортсмени зі

складу збірних команд
України та їх тренери

http://www.dsmsu.gov.ua/inde
x/ua/material/24058 

Про хід  підготовки та участі
спортсменів України в

Олімпійських,
Паралімпійських і

Засідання
Організаційного

комітету з підготовки та
участі спортсменів

27 травня 165
Представники

Мінмолодьспорту,
структурні підрозділи з

http://www.dsmsu.gov.ua/inde
x/ua/material/24373 

http://www.dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24373
http://www.dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24373
http://www.dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24058
http://www.dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24058
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24028
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24028
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23990
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23990
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Дефлімпійських іграх,

Всесвітніх Універсіадах,
чемпіонатах світу та Європи

України в Олімпійських
та Паралімпійських

Іграх в Ріо-де-Жанейро
в 2016 році. під

головуванням Прем'єр-
міністра України 
В.Б. Гройсмана

питань фізичної
культури і спорту

обласних, Київської
міської державних

адміністрацій,
національні федерації з

олімпійських видів
спорту спортсмени зі

складу збірних команд
України та їх тренери

Про хід виконання
календарних планів з науково-

методичного забезпечення
спортсменів-кандидатів на

участь в Іграх ХХХІ
Олімпіади;

Щодо організації медичних
обстежень спортсменів-

кандидатів на участь в Іграх
ХХХІ Олімпіади, тренерів та
інших фахівців, залучених до
складу спортивної делегації.

Засідання Експертної
ради з питань

підготовки та участі
спортсменів України в

Олімпійських Іграх
2016 року

01 червня 80
Представники

Мінмолодьспорту,
НОКу, головні та

державні тренери, лікарі
збірних команд

України, спортсмени зі
складу збірних команд
України та їх тренери

http://mmsu.gov.ua/index/ua 

Визнання виду спорту: "кудо",
"кікбоксинг ІСКА", "рукопаш

гопак" 
Комісія з визнання видів

спорту
07 червня 11

Представники
Мінмолодьспорту,

тренерери,
представники

громадських об'єднань
фізкультурно-

спортивної
спрямованості

http://mmsu.gov.ua/index/ua 

Проект Закону України "Про
антидопінговий контроль у

спорті"
Засідання комітету ВРУ

з питань сім'ї,
молодіжної політики,

спорту та туризму

14 червня 25
Міністр молоді та

спорту І.О. Жданов,
Голова Комітету ВРУ

А.Л. Палатний, Народні
депутати України,

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/24672 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24672
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24672
http://mmsu.gov.ua/index/ua
http://mmsu.gov.ua/index/ua
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громадськість 

Підготовка та проведення
командного Кубку Європи зі

стронгмену в Україні
Засідання

організаційного
комітету

16 червня 7
Представники

Мінмолодьспорту,
представники

тренерського штабу
збірних команд з

неолімпійських видів
спорту, представники
громадських об'єднань

фізкультурно-
спортивної

спрямованості

http://mmsu.gov.ua/index/ua 

Підготовка та проведення
Кубку світу з козацького
двобою серед дорослих,

юніорів та юнаків в Україні

Засідання
організаційного

комітету

16 червня 9
Представники

Мінмолодьспорту,
представники тренер.

штабу збірних команд з
неолімпійських видів
спорту, представники
громадських об'єднань

фізкультурно-
спортивної

спрямованості

http://mmsu.gov.ua/index/ua 

Проект Концепції відзначення
у 2016 році Дня фізичної

культури і спорту,
організаційні питання

Засідання
організаційного

комітету

17 червня 12
Представники

Мінмолодьспорту,
центральних органів
виконавчої влади та
КМДА, громадських

організацій
фізкультурно-

спортивної
спрямованості

http://mmsu.gov.ua/index/ua 

Розгляд кандидатур та
конкурсний відбір

претендентів  на призначення
стипендій Президента України
для видатних спортсменів та

Засідання комісії 22 червня 17
Департамент

олімпійського спорту,
члени комісії

спортсмени зі складу

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/24909 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24909
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24909
http://mmsu.gov.ua/index/ua
http://mmsu.gov.ua/index/ua
http://mmsu.gov.ua/index/ua
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тренерів з олімпійських видів

спорту збірних команд України
та їх тренери

Інші заходи за участю представників громадськості (засідання робочих груп, наради тощо)
Щодо рейдерського

захоплення яхт-клубу дитячо-
юнацької школи олімпійського

резерву "Оболонь" (м. Київ)

Нарада під
головуванням Міністра

молоді та спорту 
І. О. Жданова

05 квітня
15 Департамент

олімпійського спорту,
Федерація вітрильного

спорту України,
спортсмени та тренери з

вітрильного спорту

http://mmsu.gov.ua/index/ua 

Щодо антидопінгової
діяльності у спорті

Нарада під
головуванням Першого

заступника Міністра
молоді та спорту

І. Є. Гоцула

05 квітня
100 Департамент

олімпійського спорту,
Національний

антидопінговий центр.
спортсмени зі складу

збірної команди
України та їх тренери,
національні спортивні

федерації з видів спорту

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

Щодо поліпшення життя та 
здоров'я завдяки спорту – 

спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів з поглибленим 
вивченням української мови та 
літератури № 87 імені О. П. 
Довженка; 

Відкриті уроки,
присвячені заснуванню
ООН Міжнародного дня

спорту на благо
розвитку та миру сфери

міжнародного
співробітництва та під

егідою Організації
Об'єднаних Націй та

ЮНЕСКО

06 квітня
300 Заступник Міністра

молоді та спорту
України з питань

європейської інтеграції
Микола Мовчан,

Президент
Національного

Олімпійського комітету
України Сергій Бубка,

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/23197 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23197
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23197
http://dsmsu.gov.ua/index/ua
http://mmsu.gov.ua/index/ua
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координатор системи
ООН в Україні Ніла

Вокера, Голова
Фізкультурно-

спортивного товариства
(ФСТ) "Спартак" Євген
Баженков, представники

посольств Молдови,
Норвегії та Угорщини в
Україні та інші почесні

гості

Київська гімназія східних мов 
№ 1 (асоційована школа 
ЮНЕСКО),

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/23197 

середня школа №3 с. Хотів 
Київської області

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/23264

Відкритий урок "Спорт – шлях
до миру, розвитку, здоров'я,

дружби та успіху"

Відкритий урок у
Київській гімназії
східних мов № 1 -

асоційованою школою
ЮНЕСКО

06 квітня
40 Заступник Міністра

молоді та спорту
України з питань

європейської інтеграції
Микола Мовчан,
заступник Голови

Представництва фонду
народонаселення ООН в

Україні Павло
Замостьян, голова

Громадської ради при
Міністерстві молоді та

спорту Сергій Тимофєєв

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/23261 

Щодо антидопінгового
контролю у спорті

Робоча зустріч за
участю Міністра молоді
та спорту І.О. Жданова

07 квітня
12 Міністр молоді та

спорту Ігор Жданов,
члени дисциплінарної та

апеляційної
антидопінгових комісій

Національного
антидопінгового центру

спортсмени зі складу
збірної команди

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

http://dsmsu.gov.ua/index/ua
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23261
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23261
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23264
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23264
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23197
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23197
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України та їх тренери,
національні спортивні

федерації з видів спорту

Обговорення питань
політичного характеру,

корупції, порівняння
державних та громадських

організацій, перспектив
розвитку легкоатлетичного

спорту, про експеримент
Мінмолодьспорту із

розширення повноважень
національних федерацій,

характеристика шкіл
підготовки спортсменів –

ДЮСШ, СДЮШОР, а також
порівняльна характеристика

радянської та сучасної систем
підготовки.

Зустріч першого
заступника

Мінмолодьспорту
Гоцула зі студентами

Національномого
Університета фізичного

виховання та спорту
України

07 квітня
170 Перщий заступник

Міністра молоді та
спорту І. Є. Гоцул,

спортсмени, викладачи
Національного

Університету фізичного
виховання та спорту

України

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/23273 

Підготовка національних
збірних команд України до

участі в спортивних заходах
зимового спортивного сезону
2016-2017 років та підсумків

участі спортсменів
національних збірних команд
України у спортивному сезоні

2015-2016 років

Засідання комісії 08 квітня 
12 квітня 
13 квітня 
15 квітня 
16 червня

100
Департамент

олімпійських видів
спорту, всеукраїнські

федерації зимових видів
спорту, спортсмени зі

складу збірної команди
України та їх тренери

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

Щодо організації та
проведення ХIХ Спартакіади
серед працівників міністерств
та інших центральних органів

виконавчої влади

Робоча нарад
12 квітня

22 квітня
50 Представники

Мінмолодьспорту,
міністерств та інших
центральних органів

виконавчої влади

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/23382 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23382
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23382
http://dsmsu.gov.ua/index/ua
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23273
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23273
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Щодо організації та
проведення Х Спартакіади

серед працівників
дипломатичних та

консульських установ

Робоча нарада 12 квітня 20 Представники
Мінмолодьспорту,

іноземних
дипломатичних
представництв

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/23388 

Формування у молодого
покоління українських
громадян національно-

патріотичної свідомості,
національної гідності та

спільної історичної пам’яті.

Всеукраїнські змагання,
спрямовані на

збільшення чисельності
молоді "Весняний

рейд", урочище
Холодний Яр

Черкаської області

з 22 по 24
квітня 80 Представники

Мінмолодьспорту
спільно з управлінням у
справах сім’ї, молоді та

спорту Черкаської
облдержадміністрації,

Всеукраїнська
молодіжна організація
"Пласт — Національна
Скаутська Організація

України"

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/23728 

Узагальнення та популяризація
кращого досвіду військово-
патріотичного виховання
молоді в регіонах Україні.

Семінар "Кузня
захисників України",

м. Біла Церква
Київської області

з 22 по 24
квітня 100 Представники

Мінмолодьспорту,
управління молоді та

спорту Київської ОДА,
«Всеукраїнське

об’єднанням військово-
патріотичних
організацій»,
представники
громадських

організацій, військово-
патріотичних клубів,
об’єднань учасників
АТО та молодіжних

організацій.

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/23724 

Щодо вирішення актуальних
питань у спортивній медицини

Нарада за участю
Міністра молоді та

25 квітня
35 Національний

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

http://dsmsu.gov.ua/index/ua
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23724
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23724
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23728
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23728
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23388
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23388
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спорту І.О. Жданова

олімпійський комітет,
представники медичної
комісії, спортсмени зі

складу збірної команди
України, їх тренери та

тренери-лікарі
Популяризація здорового

способу життя.
Всеукраїнський
фестиваль “Будь
молодим - живи

активно”.

з 3 по 5
травня 70 Департамент соціальної

та молодіжної політики
Вінницької

облдержадміністрації
спільно з громадською

організацією
«Платформа Розвитку

Особистості» за
підтримки Міністерства

молоді та спорту
України.

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/24470 

Формування у молоді
національної свідомості,

історичної пам’яті,
громадянської позиції,

готовності захищати Україну
шляхом опанування духовної

спадщини визвольної боротьби
УПА, виховання фізично,
інтелектуально та духовно
розвиненої молоді України.

Всеукраїнська акція,
спрямовану на

ушанування героїв
боротьби українського
народу за незалежність

України, "Гурби –
Антонівці – 2016".

з 3 по 8
травня 300 Представники

Мінмолодьспорту,
відділу сім’ї та молоді

Тернопільської
облдержадміністрації та

Всеукраїнської
молодіжної громадської

організації
«Молодіжний

Націоналістичний
Конгрес»

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/23845 

Моніторинг виконання
програм, розроблених

Всеукраїнськими молодіжними
та дитячими громадськими

Робоча група 05 травня 10 Представники
громадських організацій

що є членами
Громадської ради при
Міністерстві молоді та

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/24011 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24011
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24011
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23845
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23845
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24470
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24470
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організаціями, для реалізації
яких надавалася фінансова
підтримка у 2015 році від

Мінмолодьспорту.

спорту України

Участь в урочистостях з
нагоди закриття

Всеукраїнської спортивно-
патріотичної гри “Звитяга-

2016”

Всеукраїнська
спортивно-патріотична

гра "Звитяга-2016"

з 6 по
9 травня 300 Представники

Мінмолодьспорту та
громадських організацій

патріотичного
спрямування

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/23943 

Формування у молодого
покоління національно-
патріотичної свідомості,

популяризація національно-
патріотичного та спортивного

виховання, фізичного та
морального загартування на

засадах цінностей запорізьких
козаків.

Всеукраїнська акція
"Козак-Квест" на

Харківщині

14-15 травня
200 Представники

Мінмолодьспорту
спільно з

Департаментом у
справах молоді та

спорту Харківської
обласної

держадміністрації та
громадські організації
"Братство козацького

бойового Звичаю "Спас"

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/24077 

Розвиток масового спорту та
здорового способу життя в

Україні

І стратегічна сесія за
участю Міністра

17 травня 30 Міністр молоді та
спорту  І.О.Жданов,
перший заступник

Міністра І.Є.Гоцул,
представники

Міністерства, федерацій
олімпійських та

неолімпійських видів
спорту, Ініціативна
група суспільних
активістів, до якої

входять спеціалісти з

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

http://dsmsu.gov.ua/index/ua
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24077
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24077
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23943
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23943
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комунікацій, PR та
маркетингу провідних

українських компаній та
агенцій

Щодо збільшення чисельності
молоді, залученої до

здійснення заходів за участю
військово-патріотичних клубів

Всеукраїнський семінар
– тренінг "Навчання

інструкторів та
організаторів методам

військово-
патріотичного
виховання за

стандартами НАТО"

з 19 по 22
травня

50 Представники
військово-патріотичних
громадських організацій

http://www.dsmsu.gov.ua/inde
x/ua/category/191 

Щодо забезпечення
інтелектуального розвитку

молоді

Всеукраїнська акція
"Scientific Fun – наукові

пікніки в Україні"
20-22 травня 65 000

молоді, з них
понад 200
активних
учасників
акції, 50

волонтерів
акції з 15
областей
України.

Представники
Міністерства молоді та

спорту спільно з
відділом сім’ї та молоді
Тернопільської ОДА та

Тернопільським
обласним осередком

Всеукраїнської
молодіжної громадської

організації
"Молодіжний центр
працевлаштування"

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/24408 

Щодо написання проектів та
подачі заявок на отримання
гранту від Європейського

молодіжного фонду.

Семінар на виконання
Рамкової програми

співробітництва між
Міністерством молоді

та спорту та
Молодіжним

департаментом Радою
Європи у сфері

молодіжної політики на

21-22 травня 35 Представники ГС
"Національна

молодіжна рада
України", Європейський

молодіжний фонд за
підтримки Директорату
у справах громадянства
і демократичної участі

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/24380 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24380
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24380
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24408
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24408
http://www.dsmsu.gov.ua/index/ua/category/191
http://www.dsmsu.gov.ua/index/ua/category/191
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2016-2020 роки.

Ради Європи та
Міністерства молоді та

спорту України

Щодо проекту Регламенту та
інші питання виконання Угоди

щодо обміну молоддю між
Україною та Литовською

Республікою

Засідання Української
частини Ради обмінів

молоддю між Україною
та Литовською
Республікою

23 травня 10 Голова Української
частини, заступник
Міністра молоді та

спорту з питань
європейської інтеграції

Микола Мовчан;
Керівник Головного

департаменту
зовнішньої політики та
європейської інтеграції

Адміністрації
Президента України

Ігор Жовква; головний
експерт з питань
реформування

молодіжної політики
громадської ініціативи
“Реанімаційний пакет
реформ” Юрій Юзич,

представники
громадських організацій

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/24258 

Проект наказу
Мінмолодьспорту "Про тести і

нормативи для проведення
щорічного оцінювання

фізичної підготовленості
населення", розроблений на

виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 9 грудня

2015 року № 1045 "Про

Засідання робочої групи 23 травня 30 учасників Члени робочої групи http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/24238 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24238
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24238
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24258
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24258
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затвердження Порядку
проведення щорічного
оцінювання фізичної

підготовленості населення
України".

Щодо реформування сфери
фізичної культури та спорту

Зустріч з метою
обговорення співпраці

сектору та комітету

25 травня 6 Представники комітету
Реформування

спортивної галузі
Громадської ради при
Міністерстві молоді та

спорту України

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

Урочисте відкриття пам’ятника
Т. Г. Шевченку у місті

Батурині

Всеукраїнська акція "З
Батурином у душі — з

Україною в серці"

26 травня 200 Заступник Міністра
молоді та спорту

О. Й. Ярема,
представники

департаменту сім’ї,
молоді та спорту

Чернігівської обласної
державної адміністрації,

молодіжні громадські
організації

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/24367 

Тематична зустріч зі
студентами та аспірантами

Національного університету
фізичного виховання і спорту

України з нагоди відзначення у
2016 р. Року англійської мови в

Україні (проголошеного
Указом Президента України
№641/2015 від 16.11.2015) з

метою пропагування в Україні
англійської мови, як основної

мови міжнародного

День Європи в Україні 26 травня 250 Заступник Міністра
молоді та спорту
України з питань

європейської інтеграції
М.П. Мовчан та
Надзвичайний і

Повноважний Посол
Королівства Бельгія в
Україні Люк Якобс,

студенти та аспіранти
Національного

університету фізичного

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/24329 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24329
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24329
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24367
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24367
http://dsmsu.gov.ua/index/ua
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спілкування. виховання і спорту
України

Щодо стану будівлі Льодового
палацу "Авангард", який було

повернуто до сфери управління
Мінмолодьспорту

Виїзне засідання 31 травня 45 Заступник Міністра
молоді та спорту –
керівник апарату
М. В. Даневич,

керівники структурних
підрозділів

Мінмолодьспорту,
представники Федерації
хокею України, гравці

збірної України,
співробітники,

випускники та батьки
учнів ДЮСШ "Сокіл" 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/24399 

Розвиток масового спорту та
здорового способу життя в

Україні

ІІ стратегічна сесія 31 травня 20 Перший заступник
Міністра І.Є.Гоцул,

представники
Міністерства, федерацій

олімпійських та
неолімпійських видів
спорту, організатори

спортивних змагань та
Ініціативна група

суспільних активістів,
до якої входять

спеціалісти з
комунікацій, PR та

маркетингу провідних
українських компаній та

агенцій

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

Щодо 25-річчя офіційного 
створення "Спілки Української
Молоді в Україні" та 70-річчя 
відновлення діяльності 

Фотовиставка
Всеукраїнської

громадської організації
"Спілка Української

31 травня 30 Міністр молоді та
спорту І. О. Жданов,
заступник Міністра

молоді та спорту

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/24398 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24398
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24398
http://dsmsu.gov.ua/index/ua
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24399
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24399
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організації в діаспорі. Молоді в Україні" "90

років на службі Богу і
Україні"

О. Й. Ярема, перший
заступник голови СУМ

в Україні Павло
Євтушок, заступник

голови "Спілки
Української Молоді в
Україні" Святослав

Липовецький,
співробітники
Міністерства,
представники
громадськості.

Щодо запровадження системи
дозволів для надання права на

утримання, збереження та
перевезення спортивної зброї
членам національної збірної

команди України з видів
спорту.

Нарада 02 червня
18 Представники

Мінмолодьспорту,
Національної поліції,

Міноборони,
Державіаслужби,

Держприкордонслужби,
Державної митної

служби, Державної
фіскальної служби,

Митний пост аеропорту
"Бориспіль", федерації
біатлону та стрільби
спортсмени зі складу

збірної команди
України з кульової та
стендової стрільби та
біатлону, їх тренери

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

Щодо формування навичок
ефективного

працевлаштування та
професійної готовності

старшокласників та студентів;
налагодження взаємодії між

Всеукраїнський
молодіжний фестиваль

"Крок у майбутнє"

02 червня
150 Представники

Мінмолодьспорту,
управління молоді,

фізичної культури та
спорту обласної

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/24411 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24411
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24411
http://dsmsu.gov.ua/index/ua
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обласними молодіжними

центрами щодо
працевлаштування молоді;

створення умов для реалізації
творчого та інтелектуального

потенціалу молоді.

державної адміністрації,
Запорізького обласного

центру молоді,
молодіжні працівники

та громадські активісти
Запорізької,

Закарпатської,
Дніпропетровської,

Полтавської,
Харківської,

Чернівецької, Івано-
Франківської, Луцької,

Вінницької,
Хмельницької,

Київської, Львівської,
Черкаської, Одеської,

Кіровоградської та
Миколаївської областей

Визначення переможців
конкурсу 2016, розроблених
молодіжними та дитячими

громадськими організаціями,
для реалізації яких надається
фінансова підтримка у 2016-
2017 роках. та затвердження
рейтингу проектів, які беруть
участь у конкурсі на 2017 рік.

Засідання конкурсної
комісії

03 червня
15 Члени конкурсної

комісії

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/24442 

Популяризація здорового
способу життя

Всеукраїнський
фестиваль "Будь
молодим - живи

активно"

з 3 по 5
червня 60 Громадська організація

"Платформа Розвитку
Особистості" за

підтримки
Мінмолодьспорту,

департамент соціальної

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/24470 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24470
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24470
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24442
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24442
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та молодіжної політики
Вінницької

облдержадміністрації,
громадськість

"Олімпійський день", 

м. Київ,  НСК "Олімпійський"
Свято спорту,

відзначається з нагоди
заснування

Міжнародного
Олімпійського комітету

04 червня Близько 5000
учасників

Віце-прем’єр міністр
України В’ячеслав

Кириленко, Міністр
молоді та спорту Ігор

Жданов, президент
Національного

олімпійського комітету
Сергій Бубка,

Заступник Міністра
молоді та спорту –

керівник апарату М.В.
Даневич, Олексій

Трофімов -  начальник
управління молоді та

спорту з Департаменту
освіти і науки, молоді та

спорту Київської
міської державної

адміністрації
представники

Мінмолодьспорту,
громадських організацій

фізкультурно-
спортивної

спрямованості.

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/24445 

"Наша спільна олімпійська
перемога"

Громадська кампанія за
ініціативи Міністра

молоді та спорту Ігоря
Жданова та за

підтримки соціального

06 червня 35 Міністр молоді та
спорту І. О. Жданов,

компанія "ДК
Девелопмент",

меценати, бізнес-

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/24447 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24447
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24447
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24445
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24445
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відповідального бізнесу

і меценатів
партнери, представники

засобів масової
інформації

Щодо підготовки та
проведення Всеукраїнського
етапу військово-патріотичної

гри "Сокіл" ("Джура"),
пропозиції та зауваження до

програми проведення третього
етапу гри.

Засідання головного
штабу ІІІ

(Всеукраїнського) етапу
Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-
патріотичної гри

“Сокіл” (“Джура”) під
головуванням 

07 червня
65 Начальник відділу

національно-
патріотичного

виховання
Мінмолодьспорту

М. Ляхович, директор
Українського

державного центру
туризму і краєзнавства

Наталія Савченко,
генеральний директор

ДП "УДЦ "Молода
гвардія" Едуард
Лебединський,
представники

Мінсоцполітики,
Міноборони, МВС,
Одеської обласної

державної адміністрації,
молодіжних та
громадських
організацій.

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/24709 

Щодо офіційних проводів
збірної команди України на

участь у ХХХІ літніх
Олімпійських іграх у м. Ріо-де-

Жанейро (Бразилія).

Нарада за участю
Міністра молоді та

спорту І.О. Жданова

07 червня
20 Міністр молоді та

спорту І. О. Жданов,
представники
департаменту

олімпійського спорту,
НОКу, управління з

питань фізичної
культури і спорту

КМДА, спортсмени зі

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

http://dsmsu.gov.ua/index/ua
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24709
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24709
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складу збірної команди
України, тренери та

представники офіційної
делегації

Щодо організації та
проведення міжнародних

спортивних заходів в Україні

Нарада 08 червня
12 Керівники структурних

підрозділів
Мінмолодьспорту

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

Щодо проведення Чемпіонату
світу D1група А  з 22. по 28
квітня.2017 року у Палаці

спорту (м. Київ)

Нарада 08 червня
08 Перший заступник

Міністра молоді та
спорту І. Є.  Гоцул,

представники
Мінмолодьспорту. та

представники Федерації
хокею України

спортсмени зі складу
збірної команди

України з хокею їх
тренери

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

Про підготовку наказів
Національного олімпійського
комітету України щодо участі
в Іграх ХХХІ Олімпіади; про

порядок придбання спортивної
форми та інвентарю; питання
акредитації та авіаперельоту
членів спортивної делегації.

Нарада 08 червня 45
Державні тренери

збірних команд
України, члени

спортивної делегації ,
спортсмени збірної

команди України та їх
тренери, працівники

Національного
олімпійського комітету

України

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

Система дитячо-юнацьких
спортивних шкіл (ДЮСШ) та

спортивних клубів

Зустріч робочої групи,
яка утворена за
результатами ІІ

08 червня 06 Перший заступник
Міністра молоді та
спорту  І.Є.Гоцул,

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

http://dsmsu.gov.ua/index/ua
http://dsmsu.gov.ua/index/ua
http://dsmsu.gov.ua/index/ua
http://dsmsu.gov.ua/index/ua
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стратегічної сесії представники
Мінмолодьспорту,

спеціалісти з
маркетингу

Проведення експерименту
щодо залучення Міністерством
молоді та спорту національних

спортивних федерацій з
окремих олімпійських видів

спорту до організації і
проведення спортивних заходів

Нарада щодо
обговорення ходу
експерименту та

надання звітів

08 червня 12 Працівники
департаменту

олімпійського спорту
Мінмолодьспорту,

представники
федерацій, що є

учасниками
експерименту

(Федерація важкої
атлетики, Федерація

легкої атлетики,
Федерація України зі

стрибків у воду,
Федерація баскетболу)

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

Антидопінговий контроль на
Іграх ХХХІ Олімпіади;

епідеміологічна ситуація у
Бразилії та інфекційні

захворювання

Семінар-нарада 09 червня
18 Департамент

олімпійського спорту,
тренерський склад

збірних команд, члени
спортивної делегації,
спортсмени збірної

команди України та їх
тренери

http://mmsu.gov.ua/index/ua/m
aterial/24596

Щодо епідеміологічної
ситуації в Бразилії

Спільна нарада під
головуванням Міністра

І. О. Жданова 

10 червня
20 Міністр молоді та

спорту І. О. Жданов,
представники  МЗС,

МОЗ,, Інституту
епідеміології та

інфекційних хвороб ім.
Л. В. Громашевського,

http://mmsu.gov.ua/index/ua/m
aterial/24661 

http://mmsu.gov.ua/index/ua/material/24661
http://mmsu.gov.ua/index/ua/material/24661
http://mmsu.gov.ua/index/ua/material/24596
http://mmsu.gov.ua/index/ua/material/24596
http://dsmsu.gov.ua/index/ua
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Національної академії
медичних наук України,

члени спортивної
делегації, спортсмени

збірної команди
України та їх тренери

Щодо складної криміногенної
ситуації у Бразилії та питань
безпеки офіційної делегації
України в зазначеній країні.

Спільна нарада під
головуванням Міністра

І. О. Жданова

10 червня
12 Міністр молоді та

спорту І. О. Жданов,
представники МЗС,
СБУ, НОК, члени

спортивної делегації ,
спортсмени збірної

команди України та їх
тренери

http://mmsu.gov.ua/index/ua/m
aterial/24661 

Акція спрямована на
збільшення чисельності

молоді, яка готова до
виконання обов'язку із захисту

незалежності України.

Всеукраїнська акція
"Нащадки козацької

слави"

(на базі Житомирського
військового інституту
ім. С. П. Корольова)

з 13 по 17
червня 200 Представники

Мінмолодьспорту
спільно з управлінням

сім’ї, молоді та спороту
Житомирської

облдержадміністрації,
патріотичні молодіжні
громадські організації

"Військово-спортивний
клуб "Каскад",
"Спортивно-

патріотичний клуб
"Хоробрі серця" імені

героїв АТО".

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/24677 

Спрямування на підвищення
рівня знань про видатних

особистостей українського
державотворення, збільшення
чисельності молоді, яка бере

Всеукраїнська акція
"Останній отаман
Поліської Січі", 

 м. Рівне

з 14 по 17
червня 85 Представники

Мінмолодьспорту,
управління у справах

молоді та спорту

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/24710 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24710
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24710
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24677
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24677
http://mmsu.gov.ua/index/ua/material/24661
http://mmsu.gov.ua/index/ua/material/24661
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активну участь у діяльності

громадських об’єднань
національно-патріотичного

спрямування.

Рівненської
облдержадміністрації,
молодіжні громадські

організації

Удосконалення системи
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді,
формування національно-
патріотичної свідомості і

національної гідності,
підвищення престижу
навчання у військових

навчальних закладах та служби
у Збройних Силах України,

організацій із новітніми
методиками та системами

роботи з молоддю,
ознайомлення із стандартами

НАТО

Всеукраїнський табір
"Єдина Країна",
Луганська обл., 

 м. Кремінне,  база
відпочинку "Лісова

галявина"

з 14 по 24
червня 80 Представники

Мінмолодьспорту,
управління молоді та

спорту Луганської
обласної державної

адміністрації спільно з
рубіжанським
відділенням

Всеукраїнської
громадської організації

"Ніхто, крім нас" та
військово-патріотичним

клубом "Каскад"
Сєверодонецької міської

ради воїнів-
інтернаціоналістів

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/24701 

Щодо ефективної роботи з
Єдиним веб-порталом

використання публічних
коштів E-Data, механізму
роботи E-tender, реалізації

програми "Молодіжний
працівник", обміну кращими

практиками у роботі із
молоддю на національному та

регіональному рівнях.

Семінар "Налагодження
якісного діалогу

державних та
громадських секторів з

метою ефективної
реалізації спільних
заходів для молоді"

з 15 по 17
червня 40 Представники

Мінмолодьспорту та
спорту спільно з

Ініціативним центром
сприяння активності та
розвитку громадського

почину (ІСАР)
"Єднання" за підтримки

Представництва
Європейського союзу в

Україні

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/24696 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24696
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24696
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24701
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24701
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Щодо офіційних проводів

збірної команди України на
участь у ХХХІ літніх

Олімпійських іграх у м. Ріо-де-
Жанейро (Бразилія).

Нарада за участю
Міністра І. О. .Жданова

16 червня
15 Міністр молоді та

спорту І. О. Жданов,
представники

Національної поліції
України, Служби
безпеки України,

Національної
телекомпанії "Україна"

члени спортивної
делегації , спортсмени

збірної команди
України та їх тренери

http://mmsu.gov.ua/index/ua 

Проект Концепції відзначення
Дня фізичної культури і

спорту, організаційні питання.

Засідання
Організаційного

комітету з підготовки та
відзначення у 2016 році
Дня фізичної культури і

спорту.

17 червня
35 Представники

Мінмолодьспорту,
КМДА, НОК, СКУ,

Українського центру
фізичної культури і

спорту інвалідів
"Інваспорт", Центру
фізичного здоров'я

населення "Спорт для
всіх", Комітету

фізичного виховання та
спорту Міністерства

освіти і науки України
та фізкультурно-

спортивних товариств

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/24818 

Популяризація культурних та
мистецьких традицій
українського народу  

Всеукраїнський
фестиваль "Зашків",

село Зашків Львівської
області

з 17 по 19
червня 300 Представники

Мінмолодьспорту,
департамент

внутрішньої та
інформаційної політики

Львівської обласної

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/24869 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24869
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24869
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24818
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24818
http://mmsu.gov.ua/index/ua
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державної адміністрації,
літератори, творчі діячи

та митці, музиканти

Спрямування на збільшення
чисельності молоді, яка

пишається своїм українським
походженням

Всеукраїнський табір
"Дух нашої давнини"

з 19 по 23
червня 100 Представники

громадських організацій

http://mmsu.gov.ua/index/ua 

Ушанування героїв боротьби
українського народу за

незалежність і територіальну
цілісність

Всеукраїнська акція
"Україна – земля

Героїв"

з 23 по 29
червня 74 Представники

громадськості

http://mmsu.gov.ua/index/ua 

Інтеграція зусиль державних
установ, творчих та

громадських об’єднань на
протидію проявам мови

ненависті у спілкуванні, ЗМІ та
Інтернет-середовищі

Арт-акція "Молодь
проти ненависті"

з 24 по 29
червня понад 3000

осіб
Всеукраїнська

молодіжна громадська
організація "Асоціація

"КВН України" за
підтримки

Мінмолодьспорту,
громадськість міста

Бердянськ Запорізької
обл., м.м. Маріуполь та
Святогірськ Донецької

області 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/25109 

Святкування Дня молоді 
Святкові заходи у місті

Києві

26 червня Понад 

3000 осіб
Міністр молоді та

спорту І. О. Жданов,
заступник Голови

КМДА Ганна
Старостенко, в.о.

координатора системи
ООН в Україні,

директор ЮНЕЙДС в
Україні Яцек Тишко,

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/25025 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/25025
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/25025
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/25109
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/25109
http://mmsu.gov.ua/index/ua
http://mmsu.gov.ua/index/ua
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громадськість

Щодо покращення координації
роботи між федераціями з

неолімпійських видів спорту та
Мінмолодьспортом

Нарада 30 червня 15 Заступник Міністра
молоді та спорту
Я. В. Войтович,

державний тренер з
неолімпійських видів

спорту Ярослав
Мудрий, куратори

роботи з федераціями та
представник Управління
"Укрспортзабезпечення"

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/25130 

Питання національно-
патріотичного виховання в

рамках  проведення
комунікаційної кампанії

соціальної програми
національно-патріотичного

виховання; проведення
всеукраїнських заходів,

спрямованих на національно-
патріотичне виховання молоді.

Зустрічі-наради з
представниками

інститутів
громадянського

суспільства

Квітень-
червень 250 Представники органів

державної влади,
громадськості

http://mmsu.gov.ua/index/ua 

Щодо відзначення 25-ї річниці
незалежності України

Робоча нарада
01 квітня
31 травня
08 червня
15 червня

30 Представники
Мінмолодьспорту та

громадських організацій

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/24700 

Соціологічні дослідження, спостереження, опитування
- - - - - -

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

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24700
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/24700
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