
ПРОТОКОЛ № 2

засідання Громадської ради 
при Міністерстві молоді та спорту України

28 жовтня 2021 року м. Київ, вул. Еспланадна, 42

Присутні: члени Громадської ради - 23 особи.
Відсутні: члени Громадської ради - 8 осіб.

Запрошені:
Каратєєва Наталія Віталіївна - головний спеціаліст відділу дитячо-юнацького 
та резервного спорту департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді та 
спорту України.

Порядок денний:
1. Затвердження проекту порядку денного та регламенту засідання.
2. Розгляд пропозицій до проекту нормативно-правового акту, розробленого 
Міністерством молоді та спорту України:
- Проект наказу Міністерства молоді та спорту України та Міністерства освіти і 
науки України «Про затвердження Концепції розвитку закладів спеціалізованої 
освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання (фахові коледжі, 
спортивні ліцеї)».
3. Формування складу комітетів Громадської ради при Міністерстві молоді та 
спорту України.
4. Формування плану роботи Громадської ради ра 2022 рік.
5. Обрання кандидатури до складу конкурсної комісії з розгляду проектів, 
розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації 
яких надається фінансова підтримка у 2022 році.
6. Обрання кандидатури до складу конкурсної комісії з розгляду проектів, 
національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського 
суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2022 році.
7. Різне.

Слухали по першому питанню :
1 .Затвердження проекту порядку денного та регламенту засідання.

Виступив : Ковальський Є.М.- Голова Громадської ради Міністерства молоді та 
спорту України озвучив та запропонував затвердити Порядок денний засідання ГР 
ММСУ.

Підсумки голосування:
"За" -  23 особи.
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Вирішили: Затвердити проект порядку денного та регламент засідання.

Слухали по другому питанню :
2. Розгляд пропозицій до проекту нормативно-правового акту, розробленого 
Міністерством молоді та спорт у України:
- Проект наказу Міністерства молоді та спорту України та Міністерства освіти і 
науки України «Про затвердження Концепції розвитку закладів спеціалізованої 
освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання (фахові коледжі, 
спортивні ліцеї)»..

Виступили: Наталія Каратєєва щодо проекту наказу «Про затвердження Концепції 
розвитку закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними 
умовами навчання (фахові коледжі, спортивні ліцеї)» .
Повідомила присутнім, що проект наказу розроблено на виконання кроку 623 плану 
пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 24 березня 2021 року № 276.
Проектом акту передбачається поліпшення діяльності існуючих закладів 
спортивного профілю та сприяння створенню нових у всіх регіонах країни. 
Реалізація Концепції забезпечить умови розвитку резервного спорту, олімпійського 
руху, які є основою формування позитивного іміджу України у світовому 
співтоваристві. Також це сприятиме популяризації занять фізичною культурою і 
спортом, розвитку пріоритетних олімпійських видів спорту та спортивної 
інфраструктури в кожному регіоні.

Підсумки голосування:
"За" -  23 особи.

Вирішили: підтримати проект наказу без зауважень.

Слухали по третьому питанню :
3. Формування складу комітетів Громадської ради при Міністерстві молоді та 
спорту України.

Виступили:
Ковальський Є.М. - запропонував, щоб ще раз всі ознайомились із запропонованим 
переліком комітетів та планами роботи ГР, сформулювали свої пропозиції в 
письмовому вигляді до понеділка та на наступному засіданні чітко та виважено 
донесли свої пропозиції до колег та представників з Міністерства молоді та спорту. 
Запропонував затвердити на наступному засіданні.
Хемраєва Леся ініціювала створення комітету з питань євроінтеграції та співпраці з 
ЄС.
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Слухали по четвертому питанню :
3. Формування плану роботи Громадської ради на 2022 рік.

Виступили:
Ковальський Є.М. - запропонував, сформулювали свої пропозиції в письмовому 
вигляді до понеділка та на наступному засіданні затвердити план роботи загальний 
та кожного комітету.

Підсумки голосування:
"За" -  23 особи.

Слухали по п’ятому питанню :
5. Обрання кандидатури до складу конкурсної комісії з розгляду проектів, 
розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації 
яких надається фінансова підтримка у 2022 році.

Виступили: Ковальський Є.М. з пропозицією кандидатури Брунько Наталії 
Володимирівни до складу конкурсної комісії з розгляду проектів, розроблених 
молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких 
надається фінансова підтримка у 2022 році.

Підсумки голосування:
"За" -  одноголосно.

Вирішили рекомендувати Брунько Наталію Володимирівну до складу конкурсної 
комісії з розгляду проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими 
організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2022 році.

Слухали по шостому питанню :
6. Обрання кандидатури до складу конкурсної комісії з розгляду проектів, 
національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського 
суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2022 році.

Виступили: Брунько Наталія запропонувала рекомендувати Голову Громадської 
ради Ковальського Євгена Миколайовича до складу конкурсної комісії з розгляду 
проектів, національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами 
громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 
2022 році.

Підсумки голосування:
"За" -  23 особи.
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Підсумки голосування:
"За" -  одноголосно.

Вирішили: рекомендувати Голову Громадської ради Ковальського Євгена 
Миколайовича до складу конкурсної комісії з розгляду проектів, національно- 
патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, 
для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2022 році.

Слухали по сьомому питанню :
7. Різне.

Виступили:
Нергієнко Алла запропонувала створити моніторинговий комітет
заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких
надається фінансова підтримка.

Підсумки голосування:
"За" -  20 осіб
Ковальський Євген надав пропозицію подовжити термін подачі на 5 днів 
оголошених конкурсів проектів.

Підсумки голосування:
"За" -  20 осіб

Вирішили: надіслати Мінмолодьспорту пропозицію подовжити термін подачі на 5 
днів оголошених конкурсів проектів.

Ковальський Євген запропонував провести наступні збори 04 листопада 2021 року 
о 14.30 год.

Підсумки голосування:
"За" -  20 осіб

Вирішили: провести наступні збори Громадської ради 04 листопада 2021 року о 
14.30 год.

Голова Громадської ради

Секретар Громадської ради

М. Ковальський

Н. В. Брунько
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