
                 Додаток
   до листа Мінмолодьспорту 

від _10.04.2017_ № 434/13/17_________

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

у І 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/про
ект акта

Чи розглядала
громадська рада

питання/проект акта на
своєму засіданні

Чи надані
громадсько

ю радою
пропозиції
(зауваженн

я) щодо
питання /
проекту

акта

Кількість
проведених

засідань
громадської

ради

Інші заходи
громадської ради

1 Проект наказу 
Мінмолодьспорту 
" Про затвердження
Порядку 
проведення 
конкурсу
з визначення вищих
навчальних 
закладів, що 
організовують 
курси підвищення 
кваліфікації 
тренерів (тренерів-
викладачів) та 
фахівців у сфері 
фізичної культури і 
спорту для здобуття
першої

Електронні
консультації

Так Електронні консультації Ні



або вищої категорії,
тренерів штатної 
команди 
національних 
збірних команд 
України"

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

Електронні
консультації

Так Електронні консультації Ні

3 Проект  постанови
Кабінету  Міністрів
України  "Про
внесення  зміни  до
Положення  про
порядок  підготовки
спортивних  споруд
та інших спеціально
відведених  місць
для  проведення
масових
спортивних  та
культурно-
видовищних
заходів"

Електронні
консультації

Так Електронні консультації Ні

4 Вдосконалення
організації
фізкультурно-
оздоровчої  і

10.03.2017
Засідання комісії

- - -



спортивної
діяльності  у
військових
формуваннях

5 Розвиток
спортивно-
технічних  видів
спорту  в  частині
співпраці  з
Українським
державним центром
позашкільної освіти
Міністерства освіти
і науки України

22.03.2017
Засідання робочої

групи 

- - -

6 Реформування
сфери  фізичної
культури і спорту

29.03.2017
Засідання робочої
групи з напрямку

"Фізична культура"

- - -

7 Проект
Середньостроково-
го  плану
пріоритетних  дій
Уряду до 2020 року

18.01.2017
Громадські
слухання

Так Так Так

8 Проект  постанови
Кабінету  Міністрів
України  "Про
внесення  змін  до
переліку  закладів
фізичної  культури  і
спорту,  яким
надається  статус
бази  олімпійської,
паралімпійської  та
дефлімпійської
підготовки"

Електронні
консультації

(січень – березень
2017 р.)

- – –

Засідання робочої
групи з метою

доопрацювання
наданих пропозицій

- - -



9 Підготовки
установчих зборів з
формування Складу
Громадської  ради
при
Мінмолодьспорту

Засідання
Ініціативної групи з
формування складу
Громадської ради

при
Мінмолодьспорту

Так Так Так 4 засідання
ініціативної

групи

-

10 Формування  нового
складу  Громадської
ради  при
Мінмолодьспорту

30.03.2017
Установчі збори

Так Так Так 1
30.03.2017

11 Сприяння
організації
наметових таборів

24.01.2017
Презентація кращих
практик організації
наметових таборів

- - -

12 Актуальні  питання
формування  та
реалізації
державної
молодіжної
політики

13.02.2017
Нарада з питань

розробки
Національних

показників
молодіжної

політики

- - -

13 Залучення
громадських
об'єднань  до
формування
здорового  способу
життя молоді

- Підписання
Меморандум про
партнерство та

співпрацю з МБФ
“Альянс

громадського
здоров'я”.
- Розробка

спільного плану
заходів.

22.03.2017

- - -

14 Засідання
Національної ради з

16.02.2017
Участь у засіданні

- - -



питань  протидії
туберкульозу  та
ВІЛ-інфекції/СНІДу

Національної ради з
питань протидії
туберкульозу та

ВІЛ-
інфекції/СНІДу, а
також за окремим

графіком — у
роботі групи з

розробки запиту до
Глобального фонду

15 09  березня  2017  р  -  .
засідання  комісії  з
конкурсного  відбору
претендентів  на
призначення  стипендії
Кабінету  Міністрів
України  для  видатних
тренерів,  які
забезпечують
підготовку спортсменів
до  участі  в
Олімпійських  та
Паралімпійських  іграх
(до  складу  комісії
входить  20 осіб,  з  них
10  представників  від
громадських
організацій
фізкультурно-
спортивної
спрямованості,  серед
яких  є  члени
Громадської  ради  при
Мінмолодьспорту)

16 22  березня  2017  р  -  .
засідання  комісії  з



розгляду  кандидатур
серед  претендентів  на
призначення  стипендій
Кабінету  Міністрів
України  для  видатних
спортсменів,  тренерів
та  діячів  фізичної
культури  і  спорту  (до
складу  комісії  входить
20  осіб,  з  них  10
представників  від
громадських
організацій
фізкультурно-
спортивної
спрямованості,  серед
яких  є  члени
Громадської  ради  при
Мінмолодьспорту)

17 30.03.2016
засідання 
Громадської 
ради

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


