
                  

ІНФОРМАЦІЯ 

про проведені Міністерством молоді та спорту України 

консультації з громадськістю та взаємодію з громадською радою у ІІ 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 Стратегії 

розвитку молодіжної 

політики до 2030 

року 

Проєкт розміщено 

на офіційному 

веб-сайті 

Мінмолодьспорту 

в рубриці «До 

обговорення» 

(24.04.2020) 

Предствники 

35 

громиадських 

організацій 

так ні ні ___ ___ 

2 Проєкт Концепції 

Державної цільової 

соціальної програми 

«Молодь України» 

на 2021 – 2025 роки 

1)Проєкт 

розміщено на 

офіційному веб-

сайті 

Мінмолодьспорту 

в рубриці «До 

обговорення» 

(08.05.2020) 

 

2)Листування з 

активістами 

громадських 

організацій  

електронною 

поштою 

400 осіб через 

ZOOM 

включення 

так ні ні ___ ___ 
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(травень – червень 

2020 р.) 

 

3 Формування 

календарного плану 

на 2020 рік надання 

державної підтримки 

дитячим, 

молодіжним 

громадським 

організаціям на 

виконання 

загальнодержавних 

програм і заходів 

стосовно дітей, 

молоді, жінок та 

сім’ї 

Онлайн-нарада з 

переможцями 

конкурсу з 

визначення 

проектів, 

розроблених 

молодіжними та 

дитячими 

громадськими 

організаціями, для 

реалізації яких 

надається 

фінансова 

підтримка у          

2020 році 

(22.06.2020) 

Керівники 

41 громадської 

організації 

так ні ні ___ ___ 

4 Профілактика 

наркоманії серед 

молоді 

Онлайн- 

конференція 

з нагоди 

Міжнародного дня 

боротьби зі 

зловживанням 

наркотиками через 

ZOOM та 

Facebook 

(26.06.2020) 

8 експертів та 

12 

представників 

громадськості 

ні ні ні ___ ___ 

5 Проєкт Стратегії 

розвитку фізичної 

культури і спорту до 

2028 року 

 

1)Проєкт 

розміщено на 

офіційному веб-

сайті 

Мінмолодьспорту 

Близько 200 

осіб 

так ні ні --- --- 
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в рубриці «До 

обговорення» 

(22.05.2020) 

«) 4 онлайн- 

конференції через 

ZOOM 

(травень-квітень 

2020 р.) 

 

6 Проєкт Переліку 

спортивного 

обладнання, 

спортивного 

інвентарю для 

дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, 

спеціалізованих 

навчальних закладів 

спортивного 

профілю, шкіл вищої 

спортивної 

майстерності, 

центрів олімпійської 

підготовки 

Проєкт розміщено 

на офіційному 

веб-сайті 

Мінмолодьспорту 

в рубриці «До 

обговорення» 

(23.06.2020) 

Представники 

87 

національних 

спортивних 

федерацій з 

видів спорту, 

визнаних в 

Україні 

ні ні ні --- --- 

7 Проєкт наказу 

Міністерства молоді 

та спорту України 

«Про затвердження 

Положення про 

рейтинг з 

олімпійських та 

неолімпійських 

видів спорту в 

Україні» 

Проєкт розміщено 

на офіційному 

веб-сайті 

Мінмолодьспорту 

в рубриці «До 

обговорення» 

(25.06.2020) 

Представники 

4 громадських 

організацій 

фізкультурно-

спортивної 

спрямованості, 

20 

всеукраїнських 

федерацій з 

олімпійських 

так ні Пропозиції, що 

надійшли від 4 

громадських 

організацій 

фізкультурно-

спортивної 

спрямованості, 

20 

всеукраїнських 

федерацій з 

--- --- 
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видів спорту, 

15 з 

неолімпійських 

видів спорту 

олімпійських 

видів та 15 

всеукраїнських 

федерацій з 

неолімпійських 

видів спорту 

враховані 

частково 

8 Розподіл бюджетних 

коштів між 

олімпійськими 

видами спорту 

Засідання комісії 

за участю 

представників 

громадських 

організацій 

(14.05.2020) 

Представники 

2 громадських 

організацій 

фізкультурно-

спортивної 

спрямованості 

так ні Представники 

2 громадських 

організацій 

фізкультурно-

спортивної 

спрямованості 

брали участь в 

обговоренні та 

надали 

пропозиції  

щодо 

розподілу 

коштів з 

олімпійських 

видів спорту 

на реалізацію 

спортивних 

заходів                      

2020 року  

--- --- 

 

Начальник відділу взаємодії з громадськістю  

та засобами масової інформації  

Міністерства молоді та спорту України                                                                                                    Єлизавета БОХАНЕВИЧ 


