
ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр молоді та спорту України,
Голова Колегії

Вадим ГУТЦАЙТ
____________________2023 року

ПЛАН
роботи Колегії Міністерства молоді 

та спорту України на 2023 рік

І квартал 

1. Про запровадження санкцій до представників росії та білорусі щодо 
відсторонення від світового спортивного руху.

Доповідач: 
Людмила ПАНЧЕНКО - заступник 
Міністра молоді та спорту України  

Відповідальні за підготовку:
департаменти олімпійського спорту, 
фізичної культури та неолімпійських 
видів спорту Мінмолодьспорту

2. Про реалізацію соціального проекту «Активні парки - локації здорової 
України» в регіонах України.

Доповідач: 
Матвій БІДНИЙ – заступник Міністра 
молоді та спорту України

Відповідальні за підготовку:
департамент фізичної культури та 
неолімпійських видів спорту 
Мінмолодьспорту

3. Про хід підготовки національної збірної команди України до участі                                     
в XX зимових Дефлімпійських іграх 2023 року. 

Відповідальні за підготовку:
Український центр з фізичної культури 
і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» 
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4. Про реалізацію заходів цифровізації у 2022 році та плани на 2023 рік.  

Доповідач:
Віталій ЛАВРОВ – заступник Міністра 
молоді та спорту України з питань 
цифрового розвитку, цифрових 
трансформацій і цифровізації

Відповідальні за підготовку:
сектор з питань реформування 
Мінмолодьспорту

5. Про порушення клопотання перед Верховною Радою України та Кабінетом 
Міністрів України щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України, 
Грамотою Верховної Ради України та Почесною грамотою Кабінету Міністрів 
України.

 Відповідальні за підготовку:
управління роботи з персоналом 
Мінмолодьспорту  

ІІ квартал 

1.  Про діяльність закладів дитячо-юнацького та резервного спорту та створення 
умов для відновлення повноцінної їхньої діяльності у післявоєнний період.

Доповідач: 
Людмила ПАНЧЕНКО - заступник 
Міністра молоді та спорту України 

Відповідальні за підготовку:
департамент олімпійського спорту 
Мінмолодьспорту

2. Щодо результатів реалізації Закону України «Про основні засади молодіжної 
політики».

Доповідач: 
Марина ПОПАТЕНКО – заступник 
Міністра молоді та спорту України

Відповідальні за підготовку:
департамент молодіжної політики 
Мінмолодьспорту
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3.  Про порушення клопотання перед Верховною Радою України та Кабінетом 
Міністрів України щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України, 
Грамотою Верховної Ради України та Почесною грамотою Кабінету Міністрів 
України.

 Відповідальні за підготовку:
управління роботи з персоналом 
Мінмолодьспорту  
 

ІІІ квартал 
  

1. Про результати участі національної збірної команди України                                                 
в ІІІ Європейських  іграх 2023 року у м. Краків (Республіка Польща) та хід підготовки 
до Ігор ХХХІІІ Олімпіади 2024 року у м. Париж (Франція).

Доповідач: 
Людмила ПАНЧЕНКО – заступник 
Міністра молоді та спорту України  

Відповідальні за підготовку:
департаменти олімпійського спорту, 
фізичної культури та неолімпійських 
видів спорту Мінмолодьспорту

2. Про хід підготовки національної збірної команди України до участі                                  
в XVII літніх Паралімпійських іграх 2024 року.

Відповідальні за підготовку:
Український центр з фізичної культури                
і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» 

3. Про стан реалізації заходів цифрового розвитку, цифрових трансформацій                   
і цифровізації у І півріччі 2023 року.

Доповідач:
Віталій ЛАВРОВ –   заступник Міністра 
молоді та спорту України з питань 
цифрового розвитку, цифрових 
трансформацій і цифровізації

Відповідальні за підготовку:
сектор з питань реформування 
Мінмолодьспорту
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4. Про порушення клопотання перед Верховною Радою України та Кабінетом 
Міністрів України щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України, 
Грамотою Верховної Ради України та Почесною грамотою Кабінету Міністрів 
України.

 Відповідальні за підготовку:
управління роботи з персоналом 
Мінмолодьспорту  
 

ІV квартал 
  

1. Нормативно-правове забезпечення реалізації Закону України «Про основні 
засади державної політики у сфері утвердження української національної та 
громадянської ідентичності».

Доповідач: 
Марина ПОПАТЕНКО – заступник 
Міністра молоді та спорту України

Відповідальні за підготовку:
відділ національно-патріотичного 
виховання Мінмолодьспорту

2. Про стан та перспективи антидопінгової діяльності у спорті.

Доповідач: 
Андрій ЧЕСНОКОВ – заступник 
Міністра молоді та спорту України 
з питань європейської інтеграції

Відповідальні за підготовку:
управління міжнародного 
співробітництва та європейської
інтеграції 

3.  Про порушення клопотання перед Верховною Радою України та Кабінетом 
Міністрів України щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України, 
Грамотою Верховної Ради України та Почесною грамотою Кабінету Міністрів 
України.

 Відповідальні за підготовку:
управління роботи з персоналом 
Мінмолодьспорту  

  
______________________________


