
Інформація про проведені консультації з громадськістю та взаємодією з громадською радою  

у І кварталі 2019 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/проект 

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 

представників 

(дата, зміст, 

кількість 

представників від 

ГР) 

1 Проект  наказу Мінмолодьспорту 

"Про затвердження плану заходів з 

реалізації експертних пропозицій ГО 

"Українська демократія" за 

результатами проведення громадської 

експертизи діяльності 

Мінмолодьспорту" 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

Засідання круглого 

столу за участю голови 

ГО "Українська 

демократія" М.Скакуна, 

представників 

громадськості, 

керівників структурних 

підрозділів 

Мінмолодьспорту 

Ні Ні  Ні Проведено: 

- 15.03.2018 

засідання правління 

Громадської ради; 

- 13.02.2019, 

15.03.2019 

засідання 

Ініціативної групи з 

формування 

Громадської ради 

при 

Мінмолодьспорті. 

Сформована 

Ініціативна группа 

відповідно до наказу  

Мінмолодьспорту 

від 06.02.2018  

№ 608 "Про 

затвердження складу 

Ініціативної групи з 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/33790
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/33790
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/33790
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/33790
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/33790
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/33790
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/33790
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/33790
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/33790
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  підготовки 

установчих зборів 

для формування 

Громадської ради 

при Міністерстві 

молоді та спорту 

України"  

 

2 Проект Постанови Кабінету Міністрів 

України "Про утворення державної 

установи "Всеукраїнський 

молодіжний центр" та внесення змін 

до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України" 

 

Електронні 

обговорення 

Так Ні Ні  

3 Проект постанови Кабінету Міністрів 

України "Про затвердження Порядку 

та умов надання у 2019 році субвенції 

з державного бюджету місцевим 

бюджетам на будівництво нових, 

реконструкцію та капітальний ремонт 

існуючих спортивних 

п'ятдесятиметрових і 

двадцятип'ятиметрових басейнів" 

 

Електронні  

обговорення 

Так Ні Ні  

4 Проект наказу Міністерства молоді та 

спорту України "Про визнання таким, 

що втратив чинність, наказу 

Міністерства молоді та спорту 

України від 09 серпня 2017 року        

№ 3352" 

 

Електронні  

обговорення 

Ні Ні Ні  

5 Проект наказу Міністерства молоді та 

спорту України "Про затвердження 

Положення про єдиний рейтинг з 

Електронні  

обговорення 

Так Ні Ні  

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/33790
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олімпійських та неолімпійських видів 

спорту в Україні"  

 

6 Концептуальна записка до 

державного інвестиційного проекту 

"Будівництво спеціалізованого 

плавального комплексу олімпійського 

класу (до складу якого входить зал 

спортивної гімнастики та ігровий 

зал), включно з капітальним 

ремонтом котельні та зовнішніх 

мереж Державного підприємства 

"Олімпійський навчально-спортивний 

центр "Конча-Заспа" 

 

Електронні  

обговорення 

Так Ні Ні  

7 Проект наказу Міністерства молоді та 

спорту України "Про затвердження 

Положення про національний 

конкурс "Молодіжна столиця 

України" 

 

Електронні  

обговорення 

Так Ні Ні  

8 Проект наказу Міністерства молоді та 

спорту України і Міністерства освіти 

і науки України "Про запровадження 

національних обмінів молоддю між 

різними регіонами України 

«GOxChange" 

 

Електронні  

обговорення 

Так Ні Ні  

9 Проект постанови Кабінету Міністрів 

України "Про внесення змін до 

Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті 

для здійснення заходів державної 

політики з питань молоді та 

державної підтримки молодіжних та 

Електронні  

обговорення 

Так Ні Ні  
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http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/43650


 4 

дитячих громадських організацій" 

 

10 Проект наказу Міністерства молоді та 

спорту України "Про внесення змін 

до наказу Міністерства молоді та 

спорту України від 03 серпня 2017 

року   № 3284"  

 

Електронні  

обговорення 

Так Ні Ні  

11 Розгляд кандидатур на здобуття 

державних стипендій чемпіонам і 

призерам Олімпійських, 

Паралімпійських та Дефлімпійських 

ігор та конкурсного відбору 

претендентів 

27.02.2019 - засідання 

конкурсної комісії за 

участю представників 

громадських організацій 

фізкультурно-

спортивної 

спрямованості, 

національних 

спортивних федерацій з 

олімпійських видів 

спорту, структурних 

підрозділів 

Мінмолодьспорту 

 

Ні Ні Ні  

12 Розподіл бюджетних коштів між 

олімпійськими видами спорту 

06.03.2019 - засідання 

комісії за участю 

представників НОКу, 

національних 

спортивних федерацій з 

олімпійських видів 

спорту 

Ні Ні Ні До складу комісії 

входить заступник 

голови Громадської 

ради при 

Мінмолодьспорту -  

керівник напряму з 

розвитку фізичної 

культури та спорту 

12 Надання статусу національної 

спортивної федерації та позбавлення 

такого статусу 

26.03.2019 - засідання 

комісії за участю 

представників 

національних 

Ні Ні Ні  

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/43650
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/43689
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/43689
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/43689
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/43689
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/43689
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/43689
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/43689
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/43689
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/43689
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/43689
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спортивних федерацій з 

неолімпійських видів 

спорту 

13 Визнання, скасування та зміна назви 

видів спорту в Україні, внесення змін 

до Реєстру визнаних видів спорту в 

Україні 

27.03.2019 - засідання 

комісії за участю 

представників 

національних 

спортивних федерацій з 

неолімпійських видів 

спорту 

Ні Ні Ні  

 

 

Начальник відділу  взаємодії з громадськістю  

та засобами масової інформації                                                                                                                              Н. О. Вернигора

                 

 

 

 


