
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Міністр молоді та спорту України, 

Голова Колегії  

 

                            Вадим ГУТЦАЙТ 

 __________________ 2021 року 

 
ПЛАН  РОБОТИ 

 Колегії Міністерства молоді  

та спорту України на 2022 рік 

  

І квартал 

(орієнтовно березень) 

 

1.  Про результати участі національної збірної команди України в XXIV зимових 

Олімпійських іграх 2022 року в м. Пекін (КНР). 

 
 

Доповідач:  

Людмила ПАНЧЕНКО – заступник Міністра молоді 

та спорту України.   

 

Відповідальний за підготовку: 

Нельсон ГАЙРІЯН  –  директор департаменту 

олімпійського спорту Мінмолодьспорту. 

 

2. Про стан розвитку спортивної інфраструктури: результати будівництва 

об’єктів у 2021 році та плани на 2022 рік. 

 
 

Доповідач: 

Сергій СИМОНОВ – перший заступник Міністра 

молоді та спорту України. 
  
Відповідальний за підготовку: 

Володимир МАНІН – начальник відділу інвестицій 

та розвитку спортивної інфраструктури Мінмолодь-

спорту. 

 
 

3. Про реалізацію соціального проекту «Активні парки – локації здорової 

України» в регіонах України. 

 
 

Доповідач:  

Матвій БІДНИЙ – заступник Міністра молоді та 

спорту України. 

 

Відповідальний за підготовку: 

Олександр СТЕЦЕНКО  –  в.о. директора департа-

менту фізичної культури та неолімпійських видів 

спорту Мінмолодьспорту. 
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4. Про реалізацію заходів цифрового розвитку, цифрових трансформацій і 

цифровізації у 2021 році. 

 
 

Доповідач: 

Віталій ЛАВРОВ –  заступник Міністра молоді та 

спорту України з питань цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій і цифровізації. 

 

Відповідальний за підготовку: 

Руслан СІРОБАБА – завідувач сектору з питань 

реформування Мінмолодьспорту. 

 

 

5. Про стан виконавської дисципліни та роботу зі зверненнями громадян у 

Міністерстві молоді та спорту України.  

 
 

Доповідач: 

Тетяна ГОНЧАРОВА – начальник відділу контролю, 

діловодства та звернень громадян Мінмолодьспорту. 

  

6. 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. 

 

  

 

 

Доповідач: 

Олександр ЦАРЕНКО – начальник управління 

роботи з персоналом Мінмолодьспорту.   

 

 

 

ІІ квартал  

(орієнтовно червень) 
 

 

 1. Про результати участі національної збірної команди України в XІІI зимових  

Паралімпійських іграх 2022 року в м. Пекін (КНР) та про хід підготовки національної 

збірної команди України до участі  в XXIV літніх Дефлімпійських іграх 2021 року                         

в м. Кашіас-ду-Сул (Бразилія).  

  

Доповідач:  

Сергій СИМОНОВ – перший заступник Міністра 

молоді та спорту України. 

  

Відповідальний за підготовку: 

Оксана СКУГАРЕВА – начальник Українського 

центру з фізичної культури і спорту осіб з 

інвалідністю «Інваспорт».  
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2. Про роботу Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і 

спорту України. 

 Доповідач:  

Людмила ПАНЧЕНКО – заступник Міністра молоді 

та спорту України.   
 

Відповідальні за підготовку: 

Нельсон ГАЙРІЯН  –  директор департаменту 

олімпійського спорту Мінмолодьспорту; 

Олена МАЙДАНЮК – директор ДНДІ фізичної 

культури і спорту. 
 

        3. Про розбудову баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки 

на прикладі модернізації Державного підприємства «Олімпійський навчально-

спортивний центр «Конча-Заспа». 
 

  Доповідач: 

Сергій СИМОНОВ – перший заступник Міністра 

молоді та спорту України. 
 

Відповідальні за підготовку: 

Володимир МАНІН – начальник відділу інвестицій та 

розвитку спортивної інфраструктури Мінмолодь-

спорту; 

Андрій КРИЛЮК – директор ДП «ОНСЦ «Конча-

Заспа». 
  

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. 

 Доповідач: 

Олександр ЦАРЕНКО – начальник управління роботи 

з персоналом Мінмолодьспорту.   
 

 

ІII квартал 

(орієнтовно вересень)  
 

1. Про результати участі національної збірної команди України  в XXIV літніх 

Дефлімпійських іграх 2021 року в м. Кашіас-ду-Сул (Бразилія).   

  

Доповідач:  

Сергій СИМОНОВ – перший заступник Міністра 

молоді та спорту України. 
  
Відповідальний за підготовку: 

Оксана СКУГАРЕВА –  начальник Українського 

центру з фізичної культури і спорту осіб з 

інвалідністю «Інваспорт».  
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2. Про результати участі національної збірної команди України у XI Всесвітніх 

іграх з неолімпійських видів спорту в м. Бірмінгем (США). 

  

Доповідач:  

Матвій БІДНИЙ – заступник Міністра молоді та 

спорту України. 
 

Відповідальний за підготовку: 

Олександр СТЕЦЕНКО – в.о. директора департаменту 

фізичної культури та неолімпійських видів спорту 

Мінмолодьспорту. 

 

3. Про діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл. 

  

Доповідач:  

Людмила ПАНЧЕНКО – заступник Міністра молоді 

та спорту України. 

 

Відповідальний за підготовку: 

Нельсон ГАЙРІЯН – директор департаменту 

олімпійського спорту Мінмолодьспорту. 

  

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. 

  

Доповідач: 

Олександр ЦАРЕНКО – начальник управління роботи 

з персоналом Мінмолодьспорту.   

 

 

 

 

ІV квартал 

(орієнтовно грудень)  

 
   

1. Про стан імплементації Закону України  «Про основні засади молодіжної 

політики». 

  

Доповідач:  

Марина ПОПАТЕНКО – заступник Міністра молоді та 

спорту України. 
 

Відповідальний за підготовку: 

Ірина БЄЛЯЄВА – директор департаменту молодіжної 

політики Мінмолодьспорту. 
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2. Про стан та перспективи діяльності із запобігання вживання допінгу в спорті.   

  

Доповідач:  

Андрій ЧЕСНОКОВ – заступник Міністра молоді та 

спорту України  з питань європейської інтеграції.  
  

Відповідальний за підготовку: 

Наталія РАДЧУК –  начальник управління 

міжнародного співробітництва та європейської 

інтеграції Мінмолодьспорту. 
 
 

3. Про стан розвитку цілісної загальнодержавної політики національно-

патріотичного виховання.   

  

Доповідач:  

Марина ПОПАТЕНКО – заступник Міністра молоді та 

спорту України. 
 

Відповідальний за підготовку: 

Ольга ЄВТУШОК – начальник відділу національно-

патріотичного виховання Мінмолодьспорту. 
 

 

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. 

 Доповідач: 

Олександр ЦАРЕНКО – начальник управління роботи 

з персоналом Мінмолодьспорту.   

 
 

________________________________________________ 


