
ПРОТОКОЛ № 4
засідання ініціативної групи з формування складу 

Громадської ради при Міністерстві молоді та спорту України

10 серпня 2021 року м. Київ, вул. Еспланадна, 42

Присутні:
Члени ініціативної групи -  Брунько Н. В., Ковальський Є. М., Круц М. М., 
Кушніренко С. А., Сербулов В. А., Федюшина Т. А.

Відсутні:
Члени ініціативної групи -  Гузій О. М., Захарченко М. М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Затвердження порядку денного засідання ініціативної групи з формування 

складу Громадської ради при Міністерстві молоді та спорту України.
2. Результати усунення ІГС недоліків документів, поданих для участі їх 

кандидата в Установчих зборах з формування Громадської ради при 
Міністерстві молоді та спорту України.

3. Затвердження списку кандидатів до участі в Установчих зборах з формування 
складу Громадської ради при Міністерстві молоді та спорту України.

4. Затвердження списку представників інститутів громадянського суспільства, 
яким відмовлено в участі в установчих зборах та визначення підстав для 
відмови.

5. Визначення терміну оприлюднення на офіційному вебсайті Мінмолодьспорту 
затверджених списків та інформації про кандидатів до складу Громадської 
ради.

6. Уточнення інформації про дату, час, місце проведення установчих зборів та 
проведення рейтингового голосування.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. По першому питанню:
«Затвердження порядку денного засідання ініціативної групи з формування 
складу Громадської ради при Міністерстві молоді та спорту України». 
Вирішили: Затвердити порядок денний засідання ініціативної групи. 
Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0.
Рішення ухвалено.

2. По другому питанню:
«Результати усунення ІГС недоліків документів, поданих для участі їх кандидата 
в Установчих зборах з формування Громадської ради при Міністерстві молоді та 
спорту України».
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Слухали: Голову ініціативної групи Ковальського Є. М. з інформацією, що 
05.08.2021 були надіслані листи Мінмолодьспорту щодо необхідності усунення 
виявлених недоліків у пакетах документів кандидатів від наступних ІГС: 
благодійна організація «Благодійний фонд «Стабілізейшен суппорт сервісез», 
всеукраїнська молодіжна громадська організація «Європейська інтеграція», ГО 
«Лабораторія військово-політичних досліджень та реконструкції», ГО «Центр 
економічної політики та правових ініціатив», Громадська спілка «Омега захист». 
Станом на 10 серпня 2021 року до ініціативної групи з групи з формування 
складу Громадської ради при Міністерстві молоді та спорту України надійшли 
необхідні документи від благодійної організації «Благодійний фонд 
«Стабілізейшен суппорт сервісез». Інститути громадянського суспільства - 
всеукраїнська молодіжна громадська організація «Європейська інтеграція», ГО 
«Лабораторія військово-політичних досліджень та реконструкції», ГО «Центр 
економічної політики та правових ініціатив», Громадська спілка «Омега захист» 
не усунули виявлені недоліки та не надіслали необхідні документи у 
встановлений термін.
Також виявлена невідповідність ГО «Центр підтримки ветеранів боксу» 
вимогам, установленим пунктом 6.6 Типового положення, а саме: пов’язані 
інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського 
суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів 
тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу однієї громадської 
ради.

Вирішили:

2.1 .Включити до списку кандидатів до складу Громадської ради при 
Мінмолодьспорту представника благодійної організації «Благодійний фонд 
«Стабілізейшен суппорт сервісез» на підставі усунення ІГС виявлених недоліків 
у поданих документах.

2.2. Відмовити інститутам громадянського суспільства, а саме: всеукраїнська 
молодіжна громадська організація «Європейська інтеграція», ГО «Лабораторія 
військово-політичних досліджень та реконструкції», ГО «Центр економічної 
політики та правових ініціатив», Громадська спілка «Омега захист» в участі їх 
представників в установчих зборах на підставі неусунення інститутом 
громадянського суспільства невідповідності поданих документів (відомостей) у 
визначений ініціативною групою строк.
2.3. Відмовити ГО «Центр підтримки ветеранів боксу» в участі їх представника 
в установчих зборах на підставі невідповідності інституту громадянського 
суспільства або делегованого ним представника вимогам, установленим пунктом 
6.6 Типового положення, а саме: пов’язані інститути громадянського суспільства 
(два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж 
керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх 
представників до складу однієї громадської ради.
Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0.
Рішення ухвалено.



3. По третьому питанню:
«Затвердження списку кандидатів до участі в Установчих зборах з формування 
складу Громадської ради при Міністерстві молоді та спорту України».

Вирішили: Затвердити список кандидатів до участі в Установчих зборах з 
формування складу Громадської ради при Міністерстві молоді та спорту України 
у кількості 35 осіб:

№
з/п П.І.Б. кандидата Інститут громадянського суспільства

1 Брунько
Наталія Володимирівна

ГО «Всеукраїнський громадський рух «За 
майбутнє»

2 Виноградов
Віталій Володимирович

ГО «Громадський рух «Всі разом!»

3 Г оровенко
Сергій Анатолійович

БО «Благодійний фонд «Стабілізейшен 
суппорт сервісез»

4 Грех
Андрій Ігорович

ГО «Дитячий шаховий клуб «Е2-Е4»

5 Грищук
Ольга Олександрівна

ДГО «Проект Арт Ориентал»

6 Гусаров
Вадим Володимирович

ГО «Федерація бадмінтону України»

7 Дзюбенко
Анатолій Анатолійович

ВМГО «Совість і Надія України»

8 Довбня
Анастасія Ігорівна

ГО «Резиденція «Мистецький простір»

9 Дорошенко 
Дмитро Васильович

ГО «Юнацький корпус»

10 Доценко
Ірина Миколаївна

ГО «Федерація академічного веслування 
України»

11 Єгорова
Катерина Володимирівна

ГО «Асоціація культурно-спортивного 
розвитку України»

12 Жержунова 
Наталія Олександрівна

ГС «Федерація баскетболу України»

13 Жукова
Тетяна Володимирівна

ГО «Український центр розвитку культур 
«Єднання»

14 Зварич
Маріанна Володимирівна

ВМГО «Федерація Східного Танцю 
України»

15 Калитенко 
Руслан Васильович

МБФ «Варнава»

16 Ковальський 
Євген Миколайович

ВМГО «Соціальний вектор»

17 Кондратьев
Юрій Володимирович

ВГО «Всеукраїнська футбольна асоціація 
студентів»

18 Косяк ГО «Спортивний клуб «Норвен»
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Олександр Анатолійович

19 Ловягін
Артем Вячеславович

ГО «Гуманітарна ліга»

20 Любчич
Анна Миколаївна

ГО «Громадські Зміни Майбутнього»

21 Марчук
Крістіна Олексіївна

ГО «Міжнародний Центр «Світ очима дітей»

22 Матвійчук
Володимир Миколайович

ГО «Громадський рух спортсменів України»

23 Негрієнко 
Алла Олегівна

1 О «Всеукраїнський громадський дитячии 
рух «Школа безпеки»

24 Олійник
Дмитро Г ригорович

ГО «Ініціативне покоління»

25 Піскун
Донатас Натанович

ВГО «Федерація боксу України»

26 Потапова
Інга Володимирівна

ГО «Молодіжна громадська організація 
«Київський молодіжний центр розвитку та 
співробітництва»

27 Потьомкін
Олександр Володимирович

ВМГО «СКМ»

28 Прідьма 
Діана Василівна

ГО «Міст змін»

29 Сальник
Анатолій Сергійович

ГО «Українська федерація карате»

ЗО Сербулов
Віктор Андрійович

ГС ВСМО «Християнська Асоціація 
Молодих Людей України» (УМСА України)

31 Скляренко
Олена Олександрівна

ДГО «Коло Руху»

32 Сметан
Данило Петрович

ГО «Місце змін»

33 Хемраєва 
Леся Олексіївна

ГО «За сімейні цінності»

34 Чебан
Юрій Володимирович

ГС «Федерація каное України»

35 Штифура 
Поліна Ігорівна

ГО «Українські левиці»

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0.
Рішення ухвалено.

4. По четвертому питанню:
«Затвердження списку представників інститутів громадянського суспільства, 
яким відмовлено в участі в установчих зборах та визначення підстав для 
відмови».



Вирішили: відповідно до пункту 12 Типового положення про громадську раду 
при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, 
районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 
2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики» (далі -  Типове положення) затвердити список 
представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі 
в установчих зборах та визначити підстави для відмови:

№
з/п

П.І.Б.
кандидата ІГС

Повідомлення 
про необхідність 

усунення 
недоліків

Причина відмови

1 Білий
Олег
Юрійович

ТО
«Лабораторія 
військово- 
політичних 
досліджень та 
реконструкції»

Лист
Мінмолодьспорту 
від 05.08.2021 
№ 6709/14

Неусунення ІГС
невідповідності
поданих документів
(відомостей)
встановленим
Типовим
положенням вимогам 
у визначений 
ініціативною групою 
строк відповідно до 
абзацу п’ятнадцятого 
пункту 10 Типового 
положення

2 Гурович
Ілля
Аронович

ГО «Центр 
підтримки 
ветеранів 
боксу»

Невідповідність 
інституту 
громадянського 
суспільства або 
делегованого ним 
представника 
вимогам, 
установленим 
пунктом 6.6 
Типового положення

3 Золотарьова-
Собко
Ольга
Миколаївна

ГО «Центр 
економічної 
політики та 
правових 
ініціатив»

Лист
Мінмолодьспорту 
від 05.08.2021 
№ 6710/14

Невідповідність 
інституту 
громадянського 
суспільства або 
делегованого ним 
представника 
вимогам, 
установленим



б'

пунктом 6.6 
Типового положення

4 Клепач
Анатолій
Юрійович

ГС «Омега 
захист»

Лист
Мінмолодьспорту 
від 05.08.2021 
№ 6711/14

Неусунення ІГС
невідповідності
поданих документів
(відомостей)
встановленим
Типовим
положенням вимогам 
у визначений 
ініціативною групою 
строк відповідно до 
абзацу п’ятнадцятого 
пункту 10 Типового 
положення

5 Шаврицький
Олександр
Миколайович

вм го
«Європейська
інтеграція»

Лист
Мінмолодьспорту 
від 05.08.2021 
№ 6708/14

Неусунення ІГС
невідповідності
поданих документів
(відомостей)
встановленим
Типовим
положенням вимогам 
у визначений 
ініціативною групою 
строк відповідно до 
абзацу п’ятнадцятого 
пункту 10 Типового 
положення

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0.
Рішення ухвалено.

5. По п'ятому питанню:
«Визначення терміну оприлюднення на офіційному вебсайті Мінмолодьспорту 
затверджених списків та інформації про кандидатів до складу Громадської 
ради».

Вирішили: надати інформацію відділу взаємодії з громадськістю та засобами 
масової інформації Мінмолодьспорту для оприлюднити на офіційному вебсайті 
до 12.08.2021 в рубриці «Громадська рада»: 
список кандидатів до складу громадської ради;
біографічні довідки, фото та мотиваційні листи кандидатів до складу громадської 
ради;
відомості за останні шість місяців до дати оприлюднення органом виконавчої 
влади повідомлення про формування складу громадської ради щодо результатів
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діяльності інститутів громадянського суспільства, представники яких є 
кандидатами до складу громадської ради, а також посилання на офіційні веб
сайта інститутів громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (у 
разі наявності);
список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в 
участі в установчих зборах із зазначенням підстав для відмови;

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0.
Рішення ухвалено.

6. По шостому питанню:
«Уточнення інформації про дату, час, місце проведення установчих зборів та 
проведення рейтингового голосування».

Вирішили: розмістити на офіційному вебсайті Мінмолодьспорту в рубриці 
Громадська рада наступну уточнену інформацію про дату, час, місце проведення 
установчих зборів:

«До уваги представників інститутів громадянського суспільства!
Установчі збори з формування складу Громадської ради при Міністерстві молоді 
та спорту України відбудуться 18 серпня 2021 року об 11 год. 00 хв. 
(реєстрація з 10 год. 15 хв.) за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 42, 
адмінбудівля Мінмолодьспорту, II поверх, актова зала.
Учасниками установчих зборів є кандидати до складу Громадської ради, які 
допускаються до зборів після пред’явлення ними документа, що посвідчує особу. 
Участь за довіреністю не допускається.»

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0. 
Рішення ухвалено.

Голова ініціативної групи

Секретар ініціативної групи

Ковальський Є. М. 

Кушніренко С. А.


