Додаток 1
до Положення про колегію
Мінмолодьспорту
(пункт 16)

ДОВІДКА
до питання порядку денного
засідання колегії Міністерства молоді та спорту України
__________________
(дата проведення)

"Про ________________________________________"

(викладається суть питання, надаються обґрунтовані висновки та пропозиції)

Керівник самостійного
структурного підрозділу
Мінмолодьспорту

_____________Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
(підпис)

(дата)

Візи: першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра з питань
європейської інтеграції, заступника Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації відповідно до розподілу функціональних обов'язків, державного
секретаря Мінмолодьспорту (у межах компетенції).

________________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
(підпис)

Додаток 2
до Положення про колегію
Мінмолодьспорту
(пункт 16)
ПРОЄКТ

РІШЕННЯ
КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
" ___ " __________ 2020 року

№ ________________

Про _____________________
На засіданні колегії Міністерства молоді та спорту України ___________________,
(дата проведення)

заслухавши та обговоривши інформацію ________________________________, а також
(посада, П. І. Б. доповідача)

взявши до відома довідку з питання порядку денного "Про _________________________"
КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ:
1. Кому (посадова особа, самостійний структурний підрозділ, установа,
організація):
продовжити роботу _____________________________________________________
термін виконання;
розробити та винести на розгляд (розробити та затвердити) ___________________
термін виконання;
забезпечити ____________________________________________________________
термін виконання;
здійснити ______________________________________________________________
термін виконання.
2. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на _____________________.
Голова колегії,
Міністр

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
(підписується після обговорення питання на засіданні Колегії)

Візи:
- керівника самостійного структурного підрозділу, відповідального за підготовку проєкту рішення;
- першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра з питань

європейської інтеграції, заступника Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації відповідно до розподілу функціональних обов'язків, державного
секретаря Мінмолодьспорту (у межах компетенції).
________________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
(підпис)

Додаток 3
до Положення про колегію
Мінмолодьспорту
(пункт 16)
(у разі прийняття рішення
на засіданні колегії без обговорення)

РІШЕННЯ
КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
" ___ " __________ 2020 року

№ ________________

Про _____________________
На засіданні колегії Міністерства молоді та спорту України ___________________,
(дата проведення)

взявши
до
відома
довідку
до
питання
порядку
"Про ________________________________________________________"

денного

КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ:
1. Кому (посадова особа, самостійний структурний підрозділ, установа,
організація):
продовжити роботу _____________________________________________________
термін виконання;
розробити та винести на розгляд (розробити та затвердити) ___________________
термін виконання;
забезпечити ____________________________________________________________
термін виконання;
здійснити ______________________________________________________________
термін виконання.
2. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на ______________.
Голова колегії,
Міністр

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
(підписується після обговорення питання на засіданні Колегії)

Візи:
- керівника самостійного структурного підрозділу, відповідального за підготовку проєкту рішення;
- першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра з питань європейської
інтеграції, заступника Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і
цифровізації відповідно до розподілу функціональних обов'язків, державного секретаря
Мінмолодьспорту (у межах компетенції).

________________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
(підпис)

Додаток 4
до Положення про колегію
Мінмолодьспорту
(пункт 16)
(у разі прийняття рішення колегії
шляхом опитування)

РІШЕННЯ
КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
" ___ " __________ 2020 року

№ ________________

Про _____________________
Взявши
до
відома
інформацію,
викладену
у
довідці
"Про
________________________________________________________", та з урахуванням
опитування членів колегії Мінмолодьспорту
КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ:
1. Підтримати пропозицію щодо _____________________________________.
2. Кому (посадова особа, структурний підрозділ, установа, організація):
продовжити роботу ______________________________________________________
термін виконання;
розробити та винести на розгляд (розробити та затвердити) ____________________
термін виконання;
забезпечити ____________________________________________________________
термін виконання;
здійснити _____________________________________________________________
термін виконання.
3. Контроль за виконанням рішення колегії залишаю за собою.
Голова колегії,
Міністр

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
(підписується після обговорення питання на засіданні Колегії)

Візи:
- керівника самостійного структурного підрозділу, відповідального за підготовку проєкту рішення;
- першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра з питань європейської
інтеграції, заступника Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і
цифровізації відповідно до розподілу функціональних обов'язків, державного секретаря
Мінмолодьспорту (у межах компетенції).
Особисті підписи членів Колегії або повідомлення на ім’я Голови Колегії, у тому числі засобами
електронного зв’язку (пункт 31 Положення про Колегію Мінмолодьспорту).

________________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
(підпис)

