
     

ІНФОРМАЦІЯ 

про проведені Міністерством молоді та спорту України 

консультації з громадськістю та взаємодію з громадською радою у ІІI 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 

Антикорупційної 

програми 

Міністерства молоді 

та спорту України 

на 2020-2021 роки 

1) Проєкт 

розміщено на 

офіційному 

вебсайті 

Мінмолодьспорту 

в рубриці «До 

обговорення» 

17.07.2020  

2) Електронні 

обговорення 

тривали  

до 01.08.2020 

3) 30.07.2020 - 

засідання 

круглого столу за 

участю 

представників 

Громадської ради   

 

10 Так 30.07.2020 -

Засідання 

круглого столу  

Так 

5 пропозицій 

Засідання 

Громадської 

ради не 

проводились 

у зв'язку з 

карантинними 

обмеженнями 

Проведено 

електронні 

консультації 

стосовно 9  

проєктів 

нормативно-

правових актів, 

розроблених 

Мінмолодь-

спортом, щодо 

яких 

проведення 

консультацій з 

громадськістю є 

обов'язковим; 

- затверджено 

план роботи 

Громадської 

ради на ІІ 

півріччя  

2020 року; 
2 Проект наказу 

Міністерства молоді 

та спорту України 

1) Проєкт 

розміщено на 

офіційному 

Представники 

5 громадських 

організацій 

Так Ні Проєкт 

підтримано 
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2 
 

"Про затвердження 

Критеріїв прозорого 

розподілу 

бюджетних коштів 

між олімпійськими 

видами спорту" 

вебсайті 

Мінмолодьспорту 

в рубриці «До 

обговорення» 

11.09.2020 

2) Електронні 

обговорення 

тривали  

до 25.09.2020 

3)Засідання 

комісії за участю 

громадськості: 

17.09.2020  

(2 представники 

від інститутів 

громадянського 

суспільства); 

23.09.2020  

(3 представники 

від інститутів 

громадянського 

суспільства) 

 

фізкультурно-

спортивної 

спрямованості 

брали участь в 

обговоренні та 

надали 

пропозиції  

щодо 

прозорого 

розподілу 

бюджетних 

коштів між 

олімпійськими 

видами спорту 

  

- надано 

пропозиції від 

Громадської 

ради до 

Антикорупцій-

ної програми 

Мінмолодь-

спорту на 

2020-2021 

роки та 

Орієнтовного 

плану 

консультацій з 

громадськістю  

на ІІ півріччя 

2020 року; 

- проведено 

30.07.2020 

засідання 

круглого столу 

з обговорення 

проєкту 

Антикорупцій-

ної програми 

Мінмолодь-

спорту на 2020-

2021 роки. 

На офіційному 

вебсайті 

Мінмолодь-

спорту та 

соціальних 

мережах 

розміщено 9 

3 Проєкт наказу 

Міністерства молоді 

та спорту України 

"Про затвердження 

Порядку 

комплектування 

національних 

збірних команд 

України з 

олімпійських видів 

спорту та внесення 

1) Проєкт 

розміщено на 

офіційному 

вебсайті 

Мінмолодьспорту 

в рубриці «До 

обговорення» 

25.09.2020  

2) Електронні 

обговорення 

тривають. 

1 Громадська 

організація - 

лист Федерації 

стрільби 

України  

від 01.10.2020  

№ 9494/11.1-

20 

Так Ні Проєкт 

підтримано  
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змін до наказу 

Міністерства молоді 

та спорту України 

від 11 серпня 2014 

року № 2624" 

інформаційних 

повідомлень 

про роботу 

Громадської 

ради при 

Мінмолодь-

спорті. 

  

4 Проєкт постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

внесення змін до 

постанови Кабінету 

Міністрів України 

від 1 березня 2017 р. 

№ 115» 

1) Проєкт 

розміщено на 

офіційному 

вебсайті 

Мінмолодьспорту 

в рубриці «До 

обговорення» 

24.09.2020  

2) Електронні 

обговорення 

тривали до  

08.10.2020 

  

1 організація -

_ 

Проєкт 

«Ґендерне 

бюджетування 

в Україні» 

 

Так Ні Проєкт 

підтримано  

5 Проєкт 

розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

присудження Премії 

Кабінету Міністрів 

України за особливі 

досягнення молоді у 

розбудові України» 

1) Проєкт 

розпорядження 

оприлюднено на 

офіційному 

вебсайті 

Мінмолодьспорту 

в розділі «До 

обговорення» 

03.07.2020 року 

2) Електронні 

обговорення 

тривали  

до  18.07. 2020 

__ 

 

Так Ні Проєкт 

підтримано  

6 Проєкт наказу 

Міністерства молоді 

та спорту України 

1) Проєкт наказу 

оприлюднено на 

офіційному 

__ 

 

Так Ні Проєкт 

підтримано  

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/52627
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/52627
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/52627
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/52627
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/52627
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«Про внесення змін 

до Порядку 

реалізації програм, 

проектів та 

проведення заходів 

державної політики 

у молодіжній сфері 

та сфері 

національно-

патріотичного 

виховання» 

вебсайті 

Мінмолодьспорту 

в розділі «До 

обговорення» 

15.09.2020 року 

2) Електронні 

обговорення 

тривали  

до 29.09.2020 

7 Проєкт 

розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

схвалення 

Концепції 

Державної цільової 

соціальної програми 

національно-

патріотичного 

виховання на 2020 – 

2025 роки» 

1) Проєкт 

розміщено на 

офіційному 

вебсайті 

Мінмолодьспорту 

в рубриці «До 

обговорення» 

24.06.2020  

2) Електронні 

обговорення 

тривали  

до 10.07.2020 

__ 

 

Так Ні Проєкт 

підтримано  

8 Проєкт 

розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України "Про 

перерозподіл деяких 

видатків 

державного 

бюджету, 

передбачених 

Міністерству молоді 

1) Проєкт 

розміщено на 

офіційному 

вебсайті 

Мінмолодьспорту 

в рубриці «До 

обговорення» 

07.09.2020  

2) Електронні 

обговорення 

тривали  

__ 

 

Так Ні Проєкт 

підтримано  
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та спорту на 2020 

рік" 

до 21.09.2020 

 

9 Проєкт Концепції 

державної 

підтримки 

пластового руху 

(Пласту) в Україні 

та світі 

 

1) Проєкт 

розміщено на 

офіційному  

вебсайті 

Мінмолодьспорту 

в рубриці «До 

обговорення» 

22.07.2020  

2) Електронні 

обговорення 

тривали  

до 05.08.2020 

 

__ 

 

Так Ні Проєкт 

підтримано  

10 Проєкт постанови 

Кабінету Міністрів 

України "Про 

запровадження 

експериментального 

проєкту з організації 

проведення 

державної 

спортивної лотереї" 

1) Проєкт 

розміщено на 

офіційному  

вебсайті 

Мінмолодьспорту 

в рубриці «До 

обговорення» 

07.07.2020  

2) Електронні 

обговорення 

тривали  

до 05.08.2020 

 

__ 

 

Так  Ні Проєкт 

підтримано  

–– 

 

Начальник відділу взаємодії з громадськістю  

та засобами масової інформації  

Міністерства молоді та спорту України                                                                                              Єлизавета БОХАНЕВИЧ 
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