
                  

ІНФОРМАЦІЯ 

про проведені Міністерством молоді та спорту України 

консультації з громадськістю та взаємодію з громадською радою у ІV кварталі 2020 року 

 
№  

з/п 

Питання/проєкт 

акта, щодо яких 

проведено 

консультації з 

громадськістю 

Заходи, проведені 

у рамках 

консультацій з 

громадськістю  

(із зазначенням 

дати) 

Кількість 

представників 

громадськості, 

які взяли 

участь в 

обговоренні 

Чи звертався 

орган до гром. 

ради з 

пропозицією 

розглянути 

питання/проєкт 

акта 

Чи розглядала 

гром. рада 

питання/проєкт 

акта на своєму 

засіданні 

Чи надані  

гром. радою 

пропозиції 

(зауваження)  

щодо 

питання/ 

проєкту акта 

Кількість 

проведених 

засідань 

гром. ради 

Інші заходи 

гром. ради 

1 Проєкт 

постанови 

Кабінету 

Міністрів 

України "Про 

затвердження 

Державної 

цільової 

соціальної 

програми 

«Молодь 

України» на 

2021 – 2025 

роки та 

внесення змін 

до деяких 

постанов 

Кабінету 

1) Проєкт 

розміщено на 

офіційному 

вебсайті 

Мінмолодьспорту 

в рубриці «До 

обговорення» 

30.12.2020  

2) Електронні 

консультації 

3) Проєкт 

надіслано на 

ознайомлення 

Громадській раді 

при 

Мінмолодьспорті  

 

Тривають 

обговорення 

Так Проводяться 

онлайн-

консультації 

Триває 

обговорення 

___ Проведено 

електронні 

консультації 

стосовно 3  

проєктів 

нормативно-

правових актів, 

розроблених 

Мінмолодь-

спортом, щодо 

яких 

проведення 

консультацій з 

громадськістю 

є обов'язковим; 

- підготовлено 

проєкт плану 

роботи 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/54014
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/54014
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/54014
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/54014
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/54014
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/54014
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/54014
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/54014
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/54014
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/54014
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/54014
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/54014
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/54014
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/54014
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/54014
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/54014
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/54014
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/54014


2 
 

Міністрів 

України" 

 

Громадської 

ради на  

2021 рік; 

- надано 

пропозиції від 

Громадської 

ради до 

Орієнтовного 

плану 

проведення 

консультацій 

з 

громадськістю 

на 2021 рік 

Міністерства 

молоді та 

спорту 

України. 

 

2 

 

Проєкт 

розпорядження 

Кабінету 

Міністрів 

України «Про 

затвердження 

плану заходів 

на 2021-2022 

роки щодо 

реалізації 

першого етапу 

Стратегії 

розвитку 

фізичної 

культури і 

спорту на 

період до 2028 

року» 

 

1) Проєкт 

розміщено на 

офіційному 

вебсайті 

Мінмолодьспорту 

в рубриці «До 

обговорення» 

02.12.2020  

2) Електронні 

консультації 

3) Проєкт 

надіслано на 

ознайомлення 

Громадській раді 

при 

Мінмолодьспорті  

 

35 Так Проведено 

онлайн-

консультації 

Проєкт 

підтримано  

 

3 Проєкт 

Орієнтовного 

плану 

проведення 

консультацій з 

громадськістю 

на 2021 рік 

Міністерства 

молоді та 

спорту України 

1) Проєкт 

розміщено на 

офіційному 

вебсайті 

Мінмолодьспорту 

в рубриці «До 

обговорення» 

14.12.2020  

2) Електронні 

консультації 

35 Так Проведено 

онлайн-

консультації  

Так 
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3) Проєкт 

надіслано на 

ознайомлення 

Громадській раді 

при 

Мінмолодьспорті  

 

4 Проєкт 

постанови 

Кабінету 

Міністрів 

України «Про 

внесення змін 

до постанови 

Кабінету 

Міністрів 

України від 22 

липня 2015 р.  

№ 524» 

1) Проєкт 

розміщено на 

офіційному 

вебсайті 

Мінмолодьспорту 

в рубриці «До 

обговорення» 

29.10.2020  

2) Електронні 

консультації 

3) Проєкт 

надіслано на 

ознайомлення 

Громадській раді 

при 

Мінмолодьспорті  

 

1 Так Проведено 

онлайн-

консультації  

Проєкт 

підтримано  

 

5 Актуальні 

питання 

розвитку 

державної 

політики 

 

Проведено 

онлайн засідання 

колегії 

Мінмолодьспорту 

у режимі 

відеоконференції 

11.12.2020 

Члени колегії - 

47 осіб, 

представники 

громадських 

організацій – 

32 особи. 

 

__ __ –  
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6 Підведення 

підсумків за 

результатами 

участі 

національних 

збірних команд 

з олімпійських 

видів спорту в 

офіційних 

міжнародних 

спортивних 

заходах та 

плани 

підготовки на 

наступний рік  

Онлайн-засідання 

з 23.11.2020  

до 22.12.2020 

 

76 

представників 

громадськості 

та 10 

представників 

від 

Національного 

олімпійського 

комітету 

України 

__ __ __  

7 Конкурсний 

відбір 

претендентів на 

призначення 

стипендій 

Президента 

України для 

видатних та 

молодих і 

перспективних 

спортсменів 

України з 

олімпійських 

видів спорту та 

їх тренерів 

Онлайн-засідання 

22.12.2020 

7 

представників 

від 

національних 

спортивних 

федерацій, 

Національного 

олімпійського 

комітету, 

громадських 

організацій 

фізкультурно-

спортивної 

спрямованості 

__ __ __  

8 Розподіл 

бюджетних 

Онлайн-засідання 

19.10.2020; 

3 

представники 

__ __ __  
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коштів між 

олімпійськими 

видами спорту 

26.10.2020; 

29.10.2020; 

17.11.2020; 

19.11.2020; 

24.12.2020 

 

від 

громадських 

організацій 

фізкультурно-

спортивної 

спрямованості 

 

9 Відбір 

претендентів на 

здобуття 

стипендій 

Президента 

України для 

видатних 

спортсменів 

України з 

неолімпійських 

видів спорту та 

їх тренерів 

 

1) Електронні 

обговорення 

2) Засідання 

комісії  

28.12.2020 

3 

представники 

від 

громадських 

організацій 

фізкультурно-

спортивної 

спрямованості, 

1 представник 

від 

Спортивного 

комітету 

України та 1 

представник 

підкомітету 

Верховної 

Ради України з 

питань спорту 

вищих 

досягнень та 

спортивної 

діяльності 

 

__ __ __  
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10 

Про розвиток 

спортивної 

інфраструктури 

в Донецькій 

області 

1) Електронні 

консультації 

2) Розгляд 

питання на 

засіданні Колегії 

Мінмолодьспорту 

11.12.2020  

 

110 __ __ __  

 

 

 

 

Начальник відділу взаємодії з громадськістю  

та засобами масової інформації  

Міністерства молоді та спорту України                                                                                              Єлизавета БОХАНЕВИЧ 


