
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
                                                   

Н А К А З

                        23.01.2017                               м. Київ                                          № 258 

Про затвердження Плану діяльності 
Міністерства молоді та спорту України
з підготовки проектів регуляторних актів 
у сфері господарської діяльності на 2017 рік

Відповідно  до  статті  7  Закону  України  ''Про  засади  державної
регуляторної  політики  у  сфері  господарської  діяльності'',  абзацу  третього
пункту  8  Положення  про  Міністерство  молоді  та  спорту  України,
затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р.  
№ 220 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План діяльності Міністерства молоді та спорту України з
підготовки  проектів  регуляторних  актів  у  сфері  господарської  діяльності  на
2017 рік (далі – План), що додається.

2.  Керівникам  структурних  підрозділів  при  підготовці  проекту
регуляторного акта, непередбаченого Планом, не пізніше 10 робочих днів, з дня
початку його підготовки,  подавати інформацію юридичному управлінню для
внесення змін до Плану за формою, що додається.

3.  Відділу  взаємодії  з  громадськістю  та  засобами  масової  інформації
забезпечити оприлюднення Плану на офіційному сайті Міністерства не пізніше
як у десятиденний строк після його затвердження.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр             І. О. Жданов



              ЗАТВЕРДЖЕНО
              Наказ Мінмолодьспорту
              23.01.2017 № 258

ПЛАН
діяльності Міністерства молоді та спорту України

з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2017 рік

№ 
з/п

Назва проекту
регуляторного акта

Обгрунтування необхідності
прийняття регуляторного

акта

Строк
виконання

Очікуваний
результат

Виконавець

1 2 3 4 5 6
1 Проект  Закону  України

"Про  внесення  змін  до
Закону  України  "Про
фізичну культуру і спорт"

Проект Закону України "Про
внесення  змін  до  Закону
України  "Про  фізичну
культуру  і  спорт"
розроблений  на  виконання
пункту  5  протокольного
рішення  Організаційного
комітету  з  підготовки  та
участі спортсменів України в
Олімпійських,
Паралімпійських  і
Дефлімпійських  іграх,
Всесвітніх  Універсіадах,
чемпіонатах світу та Європи
під  головуванням  Прем'єр-

І півріччя Реалізація проекту
Закону  України
"Про  внесення
змін  до  Закону
України  "Про
фізичну культуру і
спорт"  сприятиме
розвитку
стрілецьких  видів
спорту  (стрільба
кульова,  стрільба
стендова,  стрільба
з  лука,  біатлон,
сучасне
п’ятиборство,

Департамент
олімпійського
спорту



1 2 3 4 5 6
міністра  України  В. Б.
Гройсмана  від  27  травня
2016 року

фехтування)  в
Україні  та  за  її
межами

2 Проект  наказу
Міністерства  молоді  та
спорту ''Про затвердження
Порядку  проведення
конкурсу  з  визначення
вищих  навчальних
закладів,  що
організовують  курси
підвищення  кваліфікації
тренерів  (тренерів-
викладачів)  та  фахівців  у
сфері фізичної  культури і
спорту  для  здобуття
першої  або  вищої
категорії,  тренерів
штатної  команди
національних  збірних
команд України''

Наказ  розроблений
відповідно  до  статті  49
Закону  України  ''Про
фізичну  культуру  і  спорт'',
пункту  10  Положення  про
підвищення  кваліфікацій
тренерів  (тренерів-
викладачів)  та  інших
фахівців  у  сфері  фізичної
культури і  спорту,
затвердженого  наказом
Міністерства  молоді  та
спорту  України  від  13
вересня  2016  року  №  3520,
зареєстрованого  в
Міністерстві  юстиції
України 05 жовтня 2016 року
за  №  1321/29451,  і
встановлює  процедуру
організації  та  проведення
конкурсу  з  визначення  на
конкурсних  засадах  вищих
навчальних  закладів,  що
організовують  курси  з
підвищення  кваліфікації

І півріччя Реалізація  наказу
сприятиме
створенню  умов
для  підвищення
кваліфікації
тренерів,  їх
навчання  з  метою
оновлення  та
вдосконалення
освітнього рівня та
професійної
підготовки
шляхом
поглиблення  і
розширення
спеціальних знань,
вмінь,  необхідних
для  ефективного
виконання  ними
посадових
(функціональних)
обов’язків  з
урахуванням
перспектив  їх
професійного

Департамент
олімпійського
спорту

2



1 2 3 4 5 6
тренерів  (тренерів-
викладачів)  та  фахівців  у
сфері  фізичної  культури  і
спорту  для  здобуття  першої
або вищої категорії, тренерів
штатної  команди
національних збірних команд
України  

зростання в межах
спеціальності.

Директор департаменту 
олімпійського спорту           Р. Я. Вірастюк 
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Додаток до наказу 
Мінмолодьспорту
23.01.2017 № 258

Пропозиції ______________________________
                    (назва структурного підрозділу)

щодо внесення змін до Плану діяльності Міністерства молоді та спорту України
з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2017 рік

№
з/п

Назва проекту регуляторного
акта

Обгрунтування
необхідності прийняття

регуляторного акта

Строк виконання Очікуваний
результат

Виконавець

1 2 3 4 5 6

Керівник структурного підрозділу                                      П. І. Б.


