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

у ІI 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  Указу

Президента
України   "Про
гранти
Президента
України  для
підтримки
ініціатив молоді"

18.04.2017,
30.05.2017
Проведено
зустрічі з

представниками
інститутів

громадянського
суспільства,

зокрема з
молодіжною

групою
Реанімаційного

пакету реформ та
ІСАР "Єднання" 

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 19.04.2017
Засідання 
керівного складу 
Громадської ради 
при 
Мінмолодьспорті

16.05.2017
Засідання 
Громадської ради 
при 
Мінмолодьспорті

2 Проект  Закону
України  "Про
меценатство  у
спорті",

25.05.2017 у
будинку Уряду

засідання робочої
групи з

Так
Проект було розміщено на

офіційному веб-сайті
Мінмолодьспорту в рубриці

Електронні
консультації

Так
Надані пропозиції

на даний час
спільно

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


зміни  до  Закону
України  "Про
рекламу",
Податкового  та
Митного кодексів
України

врегулювання
проблемних

питань,
пов’язаних з

розробленням
законопроекту

щодо меценацтво
у сфері спорту і

фізичної
культури під
головуванням
Віце-прем'єр-

міністра України
В. Кириленка. У
засіданні брали

участь
представники

громадськості –
члени робочої

групи

обговорення:http  ://  dsmsu  .  gov  .  ua  /  i
ndex  /  ua/category/ 231, про що
інформовано Громадську раду

опрацьовуються

3 Проекту  Закону
України  "Про
внесення  змін  до
статті  323
Кримінального
кодексу  України
щодо  боротьби  з
допінгом  у
спорті"

15.06.2017 
експертна зустріч

у
Комунікативному

центрі Уряду
(Будинок Уряду)

на тему
"Обговорення

державної
політики щодо

боротьби із
застосуванням
заборонених

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
Надані пропозиції

буде враховано
при

доопрацюванні
законопроекту

2

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


засобів і методів
у спорті"
відбулося

обговорення
проекту Закону
України "Про

внесення змін до
статті 323

Кримінального
кодексу України
щодо боротьби з

допінгом у
спорті". В

обговоренні
взяли участь
представники
громадськості,

експерти, а також
фахівці з різних

областей України
(шляхом онлайн-

трансляції).
4 Проект

постанови
Кабінету
Міністрів
України  "Про
визнання  такими,
що  втратили
чинність,  деяких
постанов
Кабінету
Міністрів

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

3

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


України".
5 Проект

постанови
Кабінету
Міністрів
України  "Про
затвердження
Державного
соціального
стандарту у сфері
обслуговування
закладами
фізичної
культури  і
спорту"  

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

6 Проект
розпорядження
Кабінету
Міністрів
України  "Про
затвердження
плану  заходів  на
2018  рік  щодо
реалізації
Національної
стратегії  з
оздоровчої
рухової
активності  в
Україні на період
до  2025  року
“Рухова
активність  -

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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здоровий  спосіб
життя  -  здорова
нація"

7 Проект наказу 
Міністерства 
молоді та спорту 
України "Про 
затвердження 
Змін до 
Положення про 
Єдину спортивну 
класифікацію 
України

18.05.2017
проведено нараду

за участю
громадськості 
 ( представники

федерацій),
спеціалістами
департаменту
олімпійського

порту,
департаменту

фізичного
виховання та

неолімпійських
видів спорту,
Українського

центру з фізичної
культури і спорту

інвалідів
"Інваспорт"

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 наказу 
"Про внесення 
змін у додатки до
Кваліфікаційних 
норм та вимог 
Єдиної 
спортивної 
класифікації 
України з 
олімпійських 

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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видів спорту" 
9 Проект  наказу

Міністерства
молоді  та
спорту
України  "Про
затвердження
Процедури
організації  та
проведення
конкурсу
з  визначення
вищих
навчальних
закладів,  що
організовують
курси
підвищення
кваліфікації
тренерів
(тренерів-
викладачів)
для  здобуття
першої або вищої
категорії"

Електронні
консультації 

Так
Проект було розміщено на

офіційному веб-сайті Мінмолодь
спорту   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
затвердження
нової  редакції
Положення  про

25.05.2017
Зустріч із

організаторами
Всеукраїнської
інформаційно-
профілактичної

акції

Так
Проект було розміщено на

офіційному веб-сайті Мінмолодь
спорту   в рубриці

обговорення:http://dsmsu.gov.ua/i
ndex/  ua/category/ 231, про що
інформовано Громадську раду

Електронні
консультації

Ні
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Всеукраїнську
інформаційно-
профілактичну
акцію
"Відповідальність
починається  з
мене"

“Відповідальність
починається з

мене” за участі
представників

інститутів
громадянського
суспільства. Під

час зустрічі
обговорено

проект наказу та
підписано

Меморандум між
Міністерством

молоді та спорту і
спілкою

“Всеукраїнський
молодіжний рух

“Відповідальність
починається з

мене”
11 Надання

спортивній
федерації статусу
національної
спортивної
федерації  та
позбавлення
такого статусу
 

18.05.2017
Засідання комісії

за участю
представників
громадськості

Ні Ні Ні

12 Визнання  виду
спорту,  внесення
змін  до  Реєстру
визнаних  видів

18.05.2017
Засідання комісії

за участю
представників

Ні Ні Ні
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спорту в Україні громадськості
13 Вдосконалення

форми  звітності
№  2-ФК  (річна)
"Звіт  з  фізичної
культури  і
спорту"

02.06.2017
Засідання робочої
групи  за участю

представників
громадськості

Ні Ні Ні

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