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Інформація про проведені консультації з громадськістю та взаємодією з громадською радою 

у ІІІ кварталі 2018 року

№
п/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/проек
т акта

Чи
розглядала
Громадська

рада
питання
/проект
акта на
своєму

засіданні
(дата)

Чи надані
Громадською

радою
пропозиції

(Зауваження)
щодо питання /
проекту акта

Інші заходи за
участю

Громадської
ради або її

представникі
в (дата, зміст,

кількість
представникі

в від ГР)

1 Проект Закону України «Про внесення
змін до Закону України «Про фізичну

культуру і спорт»

Електронні 
обговорення

Так Ні Так Проведено:
- 13.09.2018

засідання
загальних

зборів
Громадської

ради;
- 10.09.2018

засідання
правління

Громадської
ради;

2 Проект постанови Кабінету Міністрів
України "Про затвердження Типових

положень про молодіжні
консультативно-дорадчі органи"

Електронні
обговорення

Так Ні Ні

3 Проект постанови Кабінету Міністрів
України  «Про внесення змін до

постанов Кабінету Міністрів України»
(зміни до постанов Кабінету Міністрів

України від 08.07.2009 № 695, від
29.02.2012 № 152, від 05.08.2015 № 573

щодо деяких питань проведення
експерименту)

Електронні 
обговорення

Так Ні Ні

4 Проект постанови Кабінету Міністрів
України «Про внесення змін до
Державної цільової соціальної

програми розвитку фізичної культури і
спорту на період до 2020 року»

Електронні 
обговорення

Ні Ні Ні

5 Проект постанови Кабінету Міністрів
України «Про утворення державної

установи «Служба спортивної

Електронні 
обговорення

Так Ні Ні
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медицини» та внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України»

6 Проект наказу Міністерства молоді та
спорту України «Про затвердження

тестів і нормативів для осіб, щорічне
оцінювання щорічної підготовленості

яких проводиться на добровільних
засадах, Інструкції про проведення та

форми Звіти про результати його
проведення»

Електронні 
обговорення

Так Ні Ні

7 Проект наказу Міністерства молоді та
спорту України «Про затвердження

Положення про визначення рейтингу за
напрямом «Спорт ветеранів» з

олімпійських та неолімпійських видів
спорту в Україні»

Електронні 
обговорення

Так Ні Ні

8 Проект наказу Міністерства молоді та
спорту України «Про внесення змін у
додатки до Кваліфікаційних норм та

вимог Єдиної спортивної класифікації
України з олімпійських видів спорту»

Електронні 
обговорення

Ні Ні Ні Враховані 
пропозиції від 
громадських 
організацій 
-федерацій 
важкої 
атлетики, 
вітрильного 
спорту та 
сучасного 
п’ятиборства

9 Проект наказу Міністерства молоді та
спорту України «Про затвердження

Критеріїв прозорого розподілу
бюджетних коштів між олімпійськими

видами спорту»

Електронні 
обговорення

Так Ні Ні

10 Проект розпорядження Кабінету
Міністрів України "Про затвердження

Електронні 
обговорення

Так Ні Ні
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розподілу обсягу субвенції з
державного бюджету місцевим

бюджетам на
будівництво/реконструкцію палаців

спорту у 2018 році"

11 Проект постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження переліків
баз олімпійської, паралімпійської та
дефлімпійської підготовки, об’єкти
нежитлової нерухомості яких не є

об’єктом оподаткування, що
звільняються від сплати земельного

податку та розмір орендної плати
земельного податку яких не може

перевищувати 0,1 відсотка нормативної
грошової оцінки»

Електронні 
обговорення

Так Ні Ні

12 Щодо проведення XXI Спартакіади
серед працівників міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади

05.07.2018
Засідання

Організаційного 
комітету

Ні Ні Ні

13 Щодо проведення VIIчемпіонату світу
з футболу серед діаспорних команд

31.07.2018
15.08.2018
Засідання

Організаційного 
комітету

Ні Ні Ні

14 Щодо розподілу бюджетних коштів між
олімпійськими видами спорту

01.08.2018
05.09.2018
Засідання 

комісії

Так Ні Ні

15 Про визнання, відмову у визнанні та
внесення змін до Реєстру визнаних

видів спорту в Україні

03.08.2018
Засідання 

комісії

Так Ні Ні
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16 Щодо врегулювання проблемних
питань, пов’язаних з розвитком

автомобільного спорту

10.08.2018
07.09.2018
Засідання 

робочої групи

Так Ні Ні

17 Про призначення стипендії Кабінету
Міністрів України видатним тренерам,

які забезпечують підготовку
спортсменів до участі в Олімпійських

та Паралімпійських іграх

19.09.2018
Засідання

 комісії

Так Ні Ні

Начальник відділу взаємодії з громадськістю 

та засобами масової інформації                                                                                                                       Н. ВЕРНИГОРА
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