
                                   

 

 

ІНФОРМАЦІЯ  

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

у ІII кварталі 2017 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/про

ект акта на 

своєму 

засіданні 

 (дата) 

Чи надані 

громадською 

радою пропозиції 

(зауваження) щодо 

питання / проекту 

акта 

Інші заходи за 

участю 

Громадської ради 

або  її 

представників  

(дата, зміст, 

кількість 

учасників, П.І.Б. 

уповноваженого 

представника від 

ГР) 

1 Проект 

розпорядження 

Кабінету 

Міністрів 

України "Про 

присудження 

Премії Кабінету 

Міністрів 

України за 

особливі 

досягнення 

молоді у 

розбудові 

України" 

Проект 

обговорено з 

представниками 

молодіжних 

громадських 

об’єднань та 

структурними 

підрозділами, що 

реалізують 

державну 

молодіжну 

політику 

обласних, 

Київської міської 

державних 

адміністрацій 

Так 

Проект було розміщено на 

офіційному веб-сайті 

Мінмолодьспорту в рубриці 

обговорення:http://dsmsu.gov.ua/i

ndex/  ua/category/ 231, про що 

інформовано Громадську раду 

Електронні 

консультації 

Так 19.04.2017 

Засідання 

керівного складу 

Громадської ради 

при 

Мінмолодьспорті 

 

14.09.2017 

Засідання 

Громадської ради 

при 

Мінмолодьспорті 

 

 



 2 

2 Проект наказу 

Міністерства 

молоді та спорту 

України "Про 

внесення змін до 

наказу 

Міністерства 

молоді та спорту 

України від 14 

грудня 2015 року 

№ 4611" 

Зустрічі –наради 

з представниками 

громадянського 

суспільства 

Так 

Проект було розміщено на 

офіційному веб-сайті 

Мінмолодьспорту в рубриці 

обговорення:http://dsmsu.gov.ua/i

ndex/  ua/category/ 231, про що 

інформовано Громадську раду 

Електронні 

консультації 

Ні  

3 Проект наказу 

Міністерства 

молоді та спорту 

України "Про 

затвердження 

Положення про 

медичне 

забезпечення 

фізкультурно-

оздоровчих та 

спортивних 

заходів, та 

медичне 

забезпечення 

закладів фізичної 

культури і 

спорту" 

Зустрічі –наради 

з представниками 

громадянського 

суспільства  

Так 

Проект було розміщено на 

офіційному веб-сайті 

Мінмолодьспорту в рубриці 

обговорення:http://dsmsu.gov.ua/i

ndex/  ua/category/ 231, про що 

інформовано Громадську раду 

Електронні 

консультації 

Ні  

4 Проект наказу 

Міністерства 

молоді та спорту 

України "Про 

затвердження 

Проект 

обговорено з 

представниками 

молодіжних 

громадських 

Так 

Проект було розміщено на 

офіційному веб-сайті 

Мінмолодьспорту в рубриці 

обговорення:http://dsmsu.gov.ua/i

Електронні 

консультації 

Так  
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нової редакції 

Положення про 

Всеукраїнську 

інформаційно-

профілактичну 

акцію 

"Відповідальність 

починається з 

мене" 

об’єднань та 

структурними 

підрозділами, що 

реалізують 

державну 

молодіжну 

політику 

обласних, 

Київської міської 

державних 

адміністрацій 

ndex/  ua/category/ 231, про що 

інформовано Громадську раду 

5 Проект наказу 

Міністерства 

молоді та спорту 

України "Про 

затвердження 

Національного 

знаку якості та 

критеріїв якості 

для молодіжних 

центрів" 

Проект 

обговорено з 

представниками 

молодіжних 

громадських 

об’єднань та 

структурними 

підрозділами, що 

реалізують 

державну 

молодіжну 

політику 

обласних, 

Київської міської 

державних 

адміністрацій 

Так 

Проект було розміщено на 

офіційному веб-сайті 

Мінмолодьспорту в рубриці 

обговорення:http://dsmsu.gov.ua/i

ndex/  ua/category/ 231, про що 

інформовано Громадську раду 

Електронні 

консультації 

Ні  

6 Проект 

постанови 

Кабінету 

Міністрів 

України "Про 

затвердження 

Зустрічі –наради 

з представниками 

громадянського 

суспільства  

Так 

Проект було розміщено на 

офіційному веб-сайті 

Мінмолодьспорту в рубриці 

обговорення:http://dsmsu.gov.ua/i

ndex/  ua/category/ 231, про що 

Електронні 

консультації 

Ні  



 4 

Державного 

стандарту із 

забезпечення 

населення 

руховою 

активністю" 

інформовано Громадську раду 

7 Проект 

постанови 

Кабінету 

Міністрів 

України "Про 

затвердження 

Порядку 

фінансування 

деяких 

інфраструктурни

х об'єктів" 

Електронні 

консультації 

Так 

Проект було розміщено на 

офіційному веб-сайті 

Мінмолодьспорту в рубриці 

обговорення:http://dsmsu.gov.ua/i

ndex/  ua/category/ 231, про що 

інформовано Громадську раду 

Електронні 

консультації 

Ні  

8 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 (зі 

змінами)"  

 

29.09.2016  

Нарада під 

головуванням 

першого 

заступника 

Міністра 

І.Є.Гоцула, за 

участю 

представників 

спортивних 

федерацій 

(важкої атлетики, 

легкої атлетики, 

зі стрибків у 

воду, 

баскетболу), 

Так 

Проект було розміщено на 

офіційному веб-сайті 

Мінмолодьспорту в рубриці 

обговорення:http://dsmsu.gov.ua/i

ndex/  ua/category/ 231, про що 

інформовано Громадську раду 

Електронні 

консультації 

Ні  
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керівників 

окремих 

структурних 

підрозділів 

Міністерства 

молоді та спорту,  

представника 

Міністерства 

фінансів України.  

9 Проект наказу 

Міністерства 

молоді та спорту 

України "Про 

затвердження 

Порядку 

конкурсного 

відбору для 

комплектування 

складу 

національних 

збірних команд з 

олімпійських 

видів спорту" 

Засідання комісії, 

зустрічі –наради з 

представниками 

громадянського 

суспільства  

Так 

Проект було розміщено на 

офіційному веб-сайті 

Мінмолодьспорту в рубриці 

обговорення:http://dsmsu.gov.ua/i

ndex/  ua/category/ 231, про що 

інформовано Громадську раду 

Електронні 

консультації 

Ні  

10 Проект наказу 

Міністерства 

молоді та спорту 

України "Про 

внесення змін до 

наказу 

Міністерства 

молоді та спорту 

України від 14 

грудня 2015 року 

Електронні 

консультації 

Так 

Проект було розміщено на 

офіційному веб-сайті 

Мінмолодьспорту в рубриці 

обговорення:http://dsmsu.gov.ua/i

ndex/  ua/category/ 231, про що 

інформовано Громадську раду 

Електронні 

консультації 

Ні  
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№ 4611" 

11 Анкетування, 

збір та аналіз 

данних (чинних 

політик, 

процедур і 

практик 

діяльності) в 

галузі 

попередження 

злочинності 

неповнолітніх в 

Україні 

Анкетування 

проводиться за 

участю 

представників 

молодіжних 

громадських 

об’єднань та 

структурних 

підрозділів, що 

реалізують 

державну 

молодіжну 

політику 

обласних, 

Київської міської 

державних 

адміністрацій 

Так 

Анкету було розміщено на 

офіційному веб-сайті 

Мінмолодьспорту в рубриці 

обговорення:http://dsmsu.gov.ua/i

ndex/  ua/category/ 231, про що 

інформовано Громадську раду 

Електронні 

консультації 

Ні  

 

 

 

Начальник відділу взаємодії з громадськістю 

та засобами масової інформації                                                                                                                      Н. О. Вернигора 


